


 یتایمک هدنیامن هتشتک هتفه ۳۲
 ش ورف یا رب هنایعرواخ ودتت وماراب
 ره دوخ دیدچ تالوشحم

۳ 
 دم | رد رب و نی رتع رزب هدنیادت یو

 کانیهای 
 ول اهملیق و دشاببم تن وم

 رسه دوب هتشاد هضرعش و رفیارب

 دن د وب یلاع دوخ هج رد زد مادک

 وب تن ومآ راب یئایم هیهت هطسا وب تن وع امک
 رتشب رضاح یاهملیف

ِ ۴ 
 تیععو مو و ول اه را یاهب

 تالوصحم اصوصخمو هدوسهن ادیپ

 ی دوخعون رد تن ومآ زاپ
 * اع راکت ریخهک یسامترد

 تاعالع ِ روب زم هدشیاناب

 تن ومآ راب ین ابمک ک یا-بهتلاعفزا یلصفم
 عالطا یاربهک درک بسک نا ریارد ۳

 ميلامشيمحردارت ] ناب رجناک دنناوخ
 هتشذک یابلاس تالوصحم

 ی رادی رخامه یامنیسطسوت تن وما راب

 زونهینابمک ددجیاهمشیف یلوهدش
 تسا هدشت هتع و رف نا ریان

 زیلاب رد دراد رظن رد تا وماراپ

 دبیدج لوصحم نیرتک دزب لاسا
 درادمان «حلصد تكنج و هک اردوخ

 نروبیهیردوا نوچ یناگشیب رثه و
 تک رش نآ رد ادناف یرتهو و

 رد « ژاتناسروب 2 روطن دن راد
 نارهتلوا هج رد یاهامنسزا یکب

 .دراذگب شیامن شرمعب

 نوسماسو یتایمک نیمه زین اقیاس
 نارهت ردنب رطنیمهب ار « كيلدو
 بیصت یتفگنهدوسنوچ وداد شیامت

 دهاوعیمهلیسوتیدپ اذف دشیتایک
 و دشاب هدومن یاهرظطاخ دیدعت

 اربز ددو] ردیرتشی لوب نیتچمه
 نارهت رد «حلسكنچ» تیقفوم
 ۱ درادن درک رب ورب و تسا یمتح

 اهناتسرهش ونالسرا لزق
 ریما «  سس ی تیقف وم

 هدنیاب

 هک دش ثعاب < زادمان نالسر

 تامشح رد هک یدب دح ملا ملی

 < نالسر لرق و یراوربنلیف دومت
 ودش مع و رخ ترس

 شوک یلت سدان ناکد ننک

 ژاک و رت اصوصخم وملیف یب وخیارب

 یا

 رالزقتو هدشن دیلات رخ
 كي قبط و دنا هتشاد ل وذیمنآ

 هب «نالس
 ناحجر «نالحزا ریماو رب بتارم
 ۳, دراد

 امتیسنآ ریدم فرط زا نونکات
 لاهقتسا یابهئاتسرهش یاه
 و هدش < نالسرا لزف» زا یدایز
 سراپزا دنا دیدن زونههک اریملیف
 نونکاتو دناهدومن دب رخ شیپ ملیف

 هب ناموت را ره دصکب دودحرد زبت

 نارس

 1 دناهتخاد رب دقن هج و ملیف سراب

 و دسرب ملیف شیامن مقوم هکبتقو
 !دنروآ رد اردوخ لوب ابثآ

 سب ملی سراب دو ريم راظعتنا

 ملیفیرسکب شرسپ ونالسرآ ریما زا
 ریعا هربن و هوت دنن امیرگید یاه

 ی ره سس

 تیلاعف ملیف راحت
 ملیف هک یدایز تیقف ومزا سپ

 نی رخآ «دشخ ردیمدیشروخ » یسران
 یلیف ناو راک » یوبدوتس

 رجات یاهدع هرابود دوم سک

 دننامنیم

 لوصعم

 ویدوتسا سیسأت

 داب رب ید
 «دشخ ردیم دیشروخ> هک ار هتفر
 نیب زا یلکب دومن نا ربج یدح ات

 اماکن ربخ
 زازاب رد هک یصخش درو" تسدب

 یهاشامرک نغور

 یوتسب تشب .بشره یرکید راجت
 و دنهدیم لیکشت هسلج هرجح

 یم داعهاش و دنسیوئبم همانساسا

 ۱ دن زاس

 نایاقآ نسیا یوبدوتسا مان

 (دادوبدوتسابقل نآ هب نا وتب رک ا)
 تسا یفخمالعن ناشد وخ راپظا یی

 نآ تفوم لحمزا هک یدیدزاب ردو

 هک یعالطا قبط دن ربب

 قاقتابدش ورفیم

 ۰ تدولایف وس - دلج یودسکع
 نا دادن رطشها وخب اب هک نرولایف وسزاابیز سکه كي مهنیا

 .دش پاچ هرامش نیا دلج یود یو رامشیب

 ۱ ۰ ی و راوی یی ۳
 ۱ نفلت یدعس نابایخ . رهگ پاچ یماهن تکرش ار تیوب یار

 سا ۶ ریل گرس نارس#. ب ریدم و زایتما خدن راد

 ۱ ۱۳5 ۳۰ هبنفکی ۷ هرامش - موس لاس
 لایبا هرامشکت - موس هقبط لعل ژاساب - یربرچونم نابایخ : هرادا لحم

 مانب یئانیس ارسخا ۳
 کد هتخادرب و هتخاس سک وف

9 
 , دیو رک حاتتفا هتش هبیم

 اتسیات هک سک و یامنیس
 نادنفالع زا یسکی طسوت تسا
 وودعم طعم هکشیادوج واب و امنیس

 تشادن ینیقف و دیمانآ ترب لحم و

 كسب تروصب یبلاج اتبن زرطب
 تسا هدشهتخاس یناتسبات یامنیس

 ووادرظن رد روب زم یامثیس بحاص
 مدرم فرط زا یلابقتسا هکبن دوص رد
 دوش مهآ رف یا هجد رب و دریک تروص

 یاهکنجدننامتعرس زیئاب لیاوا
 یشرعرد <۱» یناملآ یاسآقرب
 لسیدبت اد یناتسبات نلاس هتفه ود
 , دیامن یئاتسمزب

 نآ یحاتتفا همانرب هنافساتم

 یرتمیلیم ۱۰ 6 نوئجم و یلبل>

 .۵آ هااب رد ینایصوصخ اقباس هک
 ۷۲ اید زب ره ناکدنناوخ رظنب
 ددسکو ف یامنیس ریدممب زا ودیما

 ۱ ءامتیس یاىه همان رب باخت |

 ۲ داد لوذپم یرتشیب تقد
 ینامیشپ راچد هدنیآ
 ینامیشب روهشم لثسب انب
 ؛ درادن



 ً تاب

 و و / 2 رتدل یمیج : و
1 
) / 

۱ 
 حر ًز
 - ربقب اهداب هکبروطنای ۲

 زایسب | اه درمنم ۱ ما تن
 یلز هکنبا زا امطت مراو ء

۳۰9 

 یمسعوضوم اد رب یب نینجا
 درک دیهاوخ بحمت دنک

 دشنعار ناص زا نم دیهاوغب

 نادرمب تبسن ما هب رجت یناوج نآودنو

 مامنلاسیس نونکا دب درک زاف]

 و ابیز یاه رهشزا یکی ردو ءداو

 هدیمان < نوتن ک > هک ینتشاد تسور

 (دش دلوتم دشیب

 رهشهکنیانیضرد «نوتناک
 یکی هتفرک بقل یدازآو نیم

 تلا-ءا یا ربش نيرتمپم زا
 نم .دیایم باس, زین «وباموار

 دوردب مردپ هکم تشادن رتشبب لاسور

 مد روبجم نبا رب اتب و تفک تایح
 مددامودوخ یناکدن ز نیمات یارب

 تالیصحت ةرود , موش نابز ملعن
 رد یسانشناور ًةهنشر رد اردوخ

 مدیناسرنابایب « ناکیشیم و هاگدناد

 «كلتم» نیرتکچوکر ثارب ابلافو
 (۱میغضسنج هتبلا)من اسالکمه یاه

 هک م تف رگ یمزا رق ریباتتحت یروط

 یناشن كهاو هب رک مراکز وردنچ
 «رباعوا> نانز مامت دشنام , دوب
 یلیخ نادرم دروم رد نم اب رچت

 رتشبب لاس ۱ . دش زاغ[ درز

 مداددایب بوخ مدش قشاههکم نشان

 ا هسنا رف ناب زملعمنمنشع نیتسخن
 یروطوا یکشمیو ربا و مچ « دوب

 كیدزت هک تخاس دوخ ٌةهتفب ره ارم

 !موش میلست هدارایب دوب

 هئاغ یگداس نیهب نایرج

 واب هکستقو . تشاد نزوا» اتفابت
 یهد قالطار هوخنز یتسیاب متفک
 درکن لوبق ۰ ینکی موشانز نمابد
 زا ؛ تسکش ارببقاجن امه ردد

 اب ماهنایم رکی» دمیب همقاو نآ
 یم مناتسود رثکاو دشدب ابناوج

 تسکش اوونازاک هراچیب ز هنش

 تاسقوا نیمهرد <۱ تسا هددوخ

 موشباکزومآتف رک صت هکد وب
 وب یریگیه روط متشونرس یلد
 1۹45 لاس رد هکب یت رت نبب
 قیاس« ریاهواچ میلصا نطوم ۶
 هداوبیت ت ناک ریشرد نیب يلاب)

 هبدناک رفت ۳۰۰ «دودحرد هکد ش

 , دنهوب تلابا نآ یلاببز ٌهکلم
 هکنبا زا هتشذگ هقباسم نيا دن رب

 یم ثابر» دن هج و رالد ۰
 دو وبلاپم زن یناجمشد رک كی درک
 اقا رب یلامنیس شیامز] كلي ودوبنیم
 . دزوآیم لب دادرارق

 رد تکر ش یارسب ادتبا نم
 ناش دوخ زا یلیامت هقباس نيا

 درب یب هکیماگنه نکبل و مدادپبن
 (۱ نم یلبق عالطا نودب ) مردام
 هقباسهریادهب ارمباهسکهژا یکی
 اد مدوخ راچان ؛ تسا هداد هلارا

 بس ملویو
 هدسیجسسسس لا یتناس

 ؟دننکیم هچ یناریا یاهویدوتسا
 ۱ هدش ی اجیلز» شاه .فسویو

 ۱! دناهد وب ميگ دن زرد هکینادر +۰... و نم

 - مد رکی ف رعع
 همه ندیتشرظتنم هجبتن نالعاوور
 ردمیژو ریپژا ربب مدوب یفرح عرن

 ربجخ نمب هکببقوم ؛ هقباس نیا
 ما هتفاب تل < ویاهراسیمو دنداد

 هعب ژوردنچ . مد رکیبث زواب الصا

 سکو ف » ینابکن برهابم هارسهب
 تحایسر شد رک ی ارب «متسب نرف

 . مدیدرگر اهر دووبلاه بوصب
 هک تلعب دو رو شمس دو وبلاه رد

 تیقنومد وب اهد رمدنس د روم!« رپچ
 مشیامزآ نیل وا و دش مبیصت یدابز

 !دنکسم < یک د نو مه < كرمزا دمبو
 < اهبخ رد و هرخالاب ش دیش روخ و.

 ادادجیچ رتا رد« سقذو ۰« مافتنا و یاب سی...

 ۱۰۵ رب هفب رشت تشپب هب دس بسی یوم

 ؛تسازبوالک «هلب دو اب ۳ نو

 ۳57 يا رسم
 1 ًز ۱

 رک لاقوف یناسکی اس رهجوتدروم

 موومندقعنم یدادرارف و تف رک دارق
 یللصم و كرزب رایس نشچ دم زور

 موورو تیسانب ویدوتسا ٌهطوحمرد
 نثج نیا رد و دوب هدش وا زگ رب

 دوشح دوویلاه بفارشا و نابعا

 یناوج ابشت[دندوب هدیناسرمهب

 مدش انشآ وهایه رب هطوحم نیارد

 دیابسجیمنس ار شدوخمدب مد هک

 نم زا مهنشج ناباب زا سب ینح
 تكیدو انارموا . دوبن رادرب تسد

 یظقاحاهخ ماکنه ود رک هق ردب مل زنم

 دسوسا رماتدروآ ولج ار شتدوص

 ۳ ششوگب یمکم یلیسومد رکن یامأت
 ,متس مکهم ار بردو متخاوت

 نوربات ) اب نم ملیف نیل وا
 تشادمات « لبتساک شیک > (دواب

 ,دشهدادشیاش ۹۷ لاسرد هک

 مدط هبن رمنیتسحنن یارب ملیف نیارد
 مدیشج ۱( رواب] نبربش یاههسوب
 ۱ مدرب تذلو

 هکنیادوج و اب۱۹ (),لاسرد

 زا ولسم « قبص یاهبآ و ملی
 هوب هارعاش و یتشع یاههنحص

 تحت !رم تسناوت ()وردت؟اناد)

 ۱ دهدزآ رق رثات

 ربص ملیف رد (سو هبوپد)

 نانچ < دشخزدب دیشروخ ات نک
 تاتیربت زد یتح هک بسوب یم ارم

 مرشو تلعخ ساسحا دوخ رد ملبف
 ملیف رد (دنالیم یر) اب ۱ مدرکیم
 هکر وطن  «دتفابم نانئاراپب رد»

 مد ون تسهب تبقف وم تسا ورم ماد
 یرفج) اب هخ رارت هک یزود نآ
 لو < یلآرحص ماد ملی رد ( رتنه
 مدیسرت امقاو منکافبا ار تصضع

 للم یتناماحاو ناوج رتخد نوچ
 (یرفج] نوچ یناوج رسپ اب نم
 ۶ تحاو شیب ده یتاریطخ امطت
 ۲ رهتدم رو هکبآ شیب رته_نبرتهب
 » تسا (ودنا رب نو رام) ماءهدید

 _انابازمابه ز) ملیف رد یردقب وا

 . راینخآ یم هک هرکیم یزاب یلاع



 اسب رخ ۰ دوخ راک مامن
 َن ودلک

 و رثح یتابک رد

 < وق> ملیف ردیزاب زا دعب

 < یلک برگ و
 رغت دو ونلاه رد !ر رذک 1" ِ

 دوختق وا یتدم ء
 تایسات و دبنا

 بدر زا !زاهویدوتسافاسعر#
 ویدوتسا اب !راهت ۲و ۷۲

 دومن هسیاقم یسلکتا یاه
 ةوانش یو ندوتانب یو یکی رد

 و رتع یثاسک

 ةالم او دررف
 نم رت رهام» ملبفیاه هتعص رد یزاب
 زا ملیقنیا زادناربت
 نیودلک ورتم یناپک نرتسو راث7

 اقا اهزورز

 نلکاجت۲ ردوداتف
 لوقشم هک در

 « دون هدن

 « والعنآ رد ودوشیم توصم ریام

 یزادناریت و" یشک ریت تذه رب
 یارحامد رمظن ما ددلاج ناتسادكي
 ناتسلگنا یاننیم دئمرته ود 3 تاقالم. دروغیم مشچب « زو رمیت
 یب وخ تصرف ودره یارب اکب ریاو
 .دن وشانش رگبدکب الماهک ک

 «رن را ونآ ردا رب» یناپمک

 دس ریه شو رفب
 هک یتفگنه یاهررض را رد

 ردد و وبلام یدادربلبف یاهیناسک
 ۱ دناهدش لیحتء رتع) لس کت

 وید وتسا شو رفب تسد اهن ۲ زا یتسب
 ود لیقیدنچ . دناهدز دوخ یاه
 هده فرط زا هک نقاکی رخ را

 یناببتشب یماداناک نآ دادهناع رسیداب

 و < نییه» هب موسوم دنوشیم
 ینابک یابیلبق هبلک راد

 یفنم هخن هتبلا) رتداو ناردا رپ
 رالد نویلس ۰ غلبباد (ابنآ

 ایملبف نیا .دندر؟یرادب رخ ًادقت
 ۱۹۵ ۲لاسات ین بک سیساتنامززا
 ژادن راد قح نارادبرخ هکدشابیم

 و هدرک هیهت ددمتم خسن اهنآیور
 دتهدشیامناهامنبس اب نوبزپ ولت رد
 «لیجنم اپملیف نیا زا يرادقم

 هی

 یا وح هداد 4

 كاب زکماب سک وف یناپمک

 ذوشیم كر ش ملبف هیهآ یا ر
 دد متسیب نرق سک و ف ینایک ر

 یا رب دالدنویلیم ۸ غلسم

 بلغا هک یکی زکسملیق
 یراجلاس

 بوکسامنیس ویگن  تروصب اپن ۳ ح شش هیهت
 - 3زکا )وخ عرش دوب دهاوخ

گب دکی اب تاقالم ماگنه« سنی كل ا» و«د روف لک »
 ر

 هکدداد مزاللوپ دالد نویلم ۰
 ادقن « دناهدرک دهع خارایرجت

 ایآتسین مولعم زونه . دن زادریپ
 دهاوخ تروص نالک هلماعم نیا
 دریگ تروصهچتانچو هنای تفرک
 زا رنداو ناردارب یلاگ رابتخا
 نادادماهسهک رن راد هداوناخ تسد

 تلود ف رطزا < وگنارودد تلابا
 هدشهد راذگ يناپسک رابتخ ارد ككي رکم

 هیهناحن ۲ رد اهلیف یاه هنحمهک
 هل واللاعو ظاحل زاال وااربز هدش
 و تسا رادروخ رسب الماک یکدنز
 یعیبط رب-ظانم یاراد هکنبا اییات
 یگند یاهملبفيارب بصانم زایسب

 - ۴هجلص ب

 ره رد قرف ملبم فمن
 فرصوگنارود رد هبقب و وکب کم

 قب رطنپ هب
 یرتهیراعمه یارب رگید

 كب زکم واکب رماهباسمهرو

 دش دهاوخ ملیف هبچ

 ۳۳۳ غلبم هک تسا هدرک نالع
 دنب و ملیف میلبت یارب دالد رارم
 رفدو یلامنیس تالجم رد مزاب
 .درکد هاوخ حرخ اکب رما زا
 نویلیم كب لک غلبمموس كي غلبم نیا
 ملیفنیا غیلبت یارب هک تا ردلد
 تاعوباطمو نوب زی و هلت و وبدادرو

 یملب تحأ نکسم دشدهاوخ میسقت
 اد یتلگنه . غلبم نینچ حرخ اه
 شعمیگناوید هابنتملیف كيیارب
 هگد رک ش وءارف دیابن یل ودنت ادب
 شآی هدب لوپ هچره:فورمم لوقب

 ۰۰۰ هک دوقیم

 دیدج راکهاش كي
 نادرک راک < یمرج ورتی د
 ريظن یران۲ هک ی مابلاسبا و
 و «دیما هداج د , «نوناق مابد

 میدفنامتیسملامب اد« عافدیب ۹
 تسا هدرک لرفشم هنشذگ هامرو

 (وسرم دوخ دب دو ملیف یتنادرک راک

 ان هکده نهآءاد رگ راکچ ك
 + ینشگ زاب ةروفآ قلم هد

 ررتب >, دشابیم ی تا

 »۰6# یمرچ ملپف نبارد شدرخ یا
 نبل وا یارب و هدبد هیهت لو

 ی ار دارا یکی دد راپ
 دوشیم

 نامزا ابنآتلفا و هثج ملیف ناگشیبرتهرباس
 باخغتنا ن 9

 رصنع نآ ت

 یامتیس ترهش تعاب هک ار

 ۰ دهدرارت هدافتجا دروم مگه دب دش ات كنج زا دعب



۳ 

 رثدوویلاهب هک دنک ی زاب

 هراتس نسیا ؛ دش هتشون الپف ک
 نجل اددا دو ویلاه هک دراد هدیتع
 . درک دهاوخ لام

 بآیب یهام
 رتنیاو بلاجو یمیبط یزاب

 «فیرظ راتو ملیف رد « زمایلپو
 ربتنا لاسروین وب ینابمک لوصحم
 رارق هجوت دروم یردقب لاندن

 هزاب ود یناپمک نیمه هک تساهتف رک

 رد ات هدرک دقعم یواب یدادرارت
 ملیف رد + دنک ت کر شیدیدج ملبف

 <« ددا حرج وابیو «فب راراتو
 یزاب ینابمک نیمه راک هزات هشیپ رنه

 یی رل دیدج زا یکی
 مارد كسب نآ موضوم و دنکیم

 اتشرغتساووبام یاهنمیک دا ون اخ
 ۱ دشابیم

 یگنج هعامح

 نبوت دوهشم < روم تنک و
 لوفشمناتسلکنا یامبس هزانءرهچ
 تدوخ» مانب تسا یملیف رد یزاب

 لد نآ دد هک «ناسرب نامسآب اد
 زد اد ناتسلگنا یلاوه رسفا كي

 دنکبم یاب یناپچ مود كنچ

 یسامح و یکنچ راث 7 زا ار ملیف نب
 ارسبز دناهدرش ناتسلگنا بوخ

 نادنمرته نب رشپب زا یاهدع طسوت
 یهباتسمرادقمنآ یا رب و «دشیزاب

 تسا هدیسراس تسدپ هک [[ زمایلپ ورتسا)یاهسکع یی را زو

 ییلکا سوصحمیاهءربل نآ زا
 . تسا هدش حرخ

 تردق حوا رد
 .جواریالف تن وماراب یناک

 .هیعأاحم قطاربژ دربیم رس تردق
 نیا سلاغ دوس هدش هک یقیثد
 .یب غلاب ۱۱۵ هلاسرد یناپیک
 درک رالدرازع ۷۰۰ و نوبلیم

 جنوکات و٩ , لاسزا
 هکیبفو مرد دوب هدشت هدید یفلبم
 ار یراوربلیت یابیاکب لفا
 ازیچان یاهدوساب مک یاه ررش
 نالک ی بیام نا « هنتسه

 ی یناپمک تال وصحم هک ه دم

 ب یم هتسیاش ظاحا همه زا
 یدوتسآ یاس زاثآ هب تیسن

 ۱ رد و مب درع
 مشم رثا هرخالاب

 دش تهاب هک یوگنیمه
 یولج « دیاب رب ار لبوت



 صوصخ رد اروا یب

 نیادید رک ابوچ هدئب یلامنیسل

 یدامتم نایلاسنونکا وگشیپ

 هکنانچ و تسا لوقشم هفط و مات اب هک

 تام ولعم و تاعاللع ٌهیلک دبددبهاوخ

 ۱ تسا هدراذگ اشراهتخا رداردوخ

 تالاوئم نتمكنبا

 لصن ۵

 ۱ یثیبیم دوطچ ار هدنیآ ین

 نشد ررایسب : تفگ باوج ردشاتررم

 لمن رد هکتشیا روظنم : تسا

 یفلتخم یا-هملیف لاسما یئامنیس

 زایخرب هتملا و داددنها وخ شی امت

 !دنتسه هیفس و هایسیدادعت و یگن راپن 7

 كيمادک :دیسرپهداب ود اماکن ربخ

 شیابن یرتپب یاهملین اهاننیسزا
 اب شاترم اهئیا رد داددنهاوخ

 دادشساب یزو ریب زا یکاح یدنغبل

 دیسهرسپ اه راکت ربخ

 ناگ راتسیفرحرب

 ]فرح ردقن [نفلت تشپ «روباگ اژازو منا

 ۱ تسامولعمهراچیب ناد رگ راک فید : ۱ هدم] دردشدوخ

 اردو

 بوبحمیلامذیس لصف ردناگشیپ رثه
 یدج نهااب وک ات رم ؛دن رت

 درسن رتشیب هک یناکشیپ رنه :تفک

 ادنشاب هتشاد تیب وبه «مد رم

 هدنپ هدیقعب ؛ مسنک شرع هچژیاو

 زا اد تقبسیوک «ندمت» یامنیس

 یانیساملسو دوب ردهاوخ نا رکید

 دهاوخ رامشب شيا رب یبیق دمه < یلم»

 لاوئس نیرخآ امراگنربخ ۱ تفر

 ناکدوک زاد هتشادهقالعیکداوباخ
 دیهرکیم دوصت لاحبات دیال ۰ دننکیم تبظاوم شیوع

 رد شا همه ابلیس ناگشیب رثه هک

 دنتسهرو هطرف یشابعو تسن و زان ۱

 نیثچ ریظن یلاپسکع یتقو یلو

 همهلیم دسریم ناملا رظنب سکع

 یکدن زهب نیریاس لثم همهاپن 7 هک

 ؟یفدومید وا > سکع نیا رد

 *دیب یلاملسب ار دوخ هلابهب

7 یداذو هی رک اارواهکنیا یاربو
 

_ 

 ! قالطكی رطاخب یزابتسم
 ا رتهب یرهوشیب مغذا یلاهدیاربمه «رندراکاواو ماخ

 ۱ تسا هتنابل یهارنپا
 كانرطخ نز بانک یدوزب

 ؟وشیهرشتنم

 -۱ هحلص



 ...وویل اه> وب خب
 است

 دسريم .امش

 دزن اد دوخ یل
 «تیمه و دوب هتخومآ شنیدلار

 ۳۰7 لوصحم (ل ایل وپ)ملیف (د ر وفکیپ ی راه)

 شیب رغهناگ ۵ و 1 -

 دوم زاغ] اد دو

 لاسزاربن (ناک و یکج)
 شردپ

۱۹۹ 
 تسویب < نم رلک تن آه پ

 زاو7 ویصاقدهب و

 دراذگاوید

 وک ردپ هک ۱۳ ۰لاس رد

 رد (بچ ج تمس رفن) بوت یکج

 اهک ان فداصت كب هجیتت رد
 چیه «تشلگ رد رو

 لیبم ونایت
 زا تعاون

 کج اهدمب

 شرسه نیمداپچ اب یو
 یا هداس یگدن ز (ریفعالیت ودود)
 نز هس دتامت هتفکان دنارذگیم اد
 (یداب دوالف) و (لپی رک یتن )یویلبق
 دنا هدوب ( كيمدوک كم نآ)و
 رتخدات ود و رسب كب نونکا (یکج)
 اماتسا هدید ادراپب لیچو دراد
 هاجشارواءرپهچ شردب یقافتا كرم

 دهدبم ناش هلاس

 متشهرد - دروئکیب یراه
 مان تصن ۱۸۹۳ لاس لیدوآ
 رهش رد ( تبسا یرام زیدالک)
 <«اداناک > مهمیاه رهشزآ < وتن روت »

 شیامن نیل وا و دوشک ناوجب مشچ
 لاسددیگلاص ۱ ن- رد اددوخ

 تیوکسیب هیلوا » مان

 یدابزترهشودوس یزاب « سورعء
 . دروآ تسدب

 كچ وک ناطیش» شملیف نیتسن

 ناد رک راک طسوت هک تشادمان «بوخ

 ووب هدش هیهت (وکسالبیرثه) ریهش
 دوخ راک لیاوا دد (دروفکیپیرام)
 و دوب ینتشاد تسودو ابیز راپسب

 < یلایخ یال ردنیس و مساب ادواابلاغ
 رد ادنبا ( یرام ) . دندزیم !دص

 و دوب تمدخشپپ اه هفاک زا یکی

 ۲ هحفص ب

 (یبیکسا) ملیف زایا هنحص

 ءواتس هکدوب نیا شربدقت نوچ

 دب وید)اب اتلقفز ورکب ددرک منی

 ابنیس ملاعب و دش هجاوم (د
 . تای هاد

 گ

 ریخب وا هرابرد (تبقیرک)

 یاهرهچ «دروفبب >تفگ ناداکن

 عوضوم ته و دراد حیلمو نیتم

 یسهجوت نایاش كیک وا تیقفومب
 ملبف یکلاس ۲4 رد < » دومن

 ملیق یگلاس۲۳ ردو «انایلوب>
 ۳۳ دد و «كچوکی نود ینآ»>

 یزابار«ناگشجنک > ملیف یکلاس
 ناک راتسنی رتک رزب فیدرو دوم

 یو . تفرک رارق اکبرمآ یاشیس

 ۱۹۳۷ لاسات (زرچورزل راج) اب
 شا یلیت رسهوشود و درک یکدنز
 (سکتب رف یالک ود) و(دومندا )
 <مرک ر-واهن [ اب یتدمهک دنتشادمان
 تصا هدوب

 یقیقحمان هک - ربوک ی کج
 رد «؛تسا هدوب ولکیس یکج» شا

 ۷٩۲*22 ۲ لاس ریماتبس مهدزتاپ

 رد ودمآ ایندب < سلجت۲ سولو
 و رثاتت ةجب نب رتدنم رنه نامزنآ
 . دشیم بوم امنیس

 سالا و) قافتاب یو هکیماکنم
 یک دزب لد « نام رهت> دد ( یربب

 شیصن یتهتنوسم نانچ دومن افیآ
 یهامتبس تالجم زا یکیهکد یدرک
 هدوک یک > تشون شاءراب رد

 هبوا یاب نوچ تسبت یدنم رثه



 لوصحم ) «یبیکسا و ملیق

 نیرتک دزب یتسیاب اد(۱۹۳۱ لاح
 یبوخب واوتناد (ریوک ) تیقق وم

 شتسءهیژابمهیژاب دوب هتستاوت
 عامشلا تحت اد (یبزورک یسرپ)
 ملیق دد(یکج) . دهد دارقشیوخ
 لات زا شب چ یک
 شیب دد یکلاح۷ نساتو تشادن

 زا. دوب هدرک تک رش ملیق ۲۰ زا

 ریو يينميب نکات هیت
 و دومنیم تک رش اپملیق رد رتمک
 رد یزاب قورصم شتاتوا رتشیم
 هارتیا زا و دیدرکیم تاعبابت

 كمك و اترهشو تیقق ومهب رتدایز
 سی مامتا زا سپ هکیدوطب درک

 < یداد قلعت نسب هکتیا یارب»

 سآد ردو داتفا اهنابز رسب شمات

 (ناکشیپ رنه هچب دیشب )ناکشیپ رثه
 (یکج) . تفرک دارقلاس زاد وپ

 موسومین زاب تیف و رممنیا زا سپ
 تصعیرمهیور(لنونا رکاتبنوب) هب
 مادقتسا یلابدد یو ریت ردهرخالابو

 ربعاسد مهدزاپ ات یو دید

 لوقشم هنیظوماجناب ۱۹ 6 لاس
 جاودزا ( ندویه نوچ) ابد دوب

 ۱4۳۵ لوصحم « رجنیج»ملیف رد

 سد
 اب ۱۹٩ لاس ات ( یکج )

 رد و, درب حب (نوج)
 یارب۹۵ 4 لاح رد. دیدرگ ادج

 یداداب راب ) اب هبترم نیموس

 لوق و دوت حاودزا ( زوارک

 2 11 تی ریسه اور دوخت
 تسا هتفاب

 : وریکیم
 دشیمهدیمات ( ریاک كم یکیم) نامز

 دوخ یگشیپ رثه نادود یط رد

 تسا هدرک یزاب ملیف ۷۸ بیرق
 .هناک دوک نب رتک رزب زا یکی و
 .دوریم رامٌدیدوویلاه لیق تس
 ( یکیم )یکلاس هدزاود نس زا
 زاغ] اددوخ یئامتیس یاهتیل امق

 درادلاس ۳ هکز ورماباتو دون

 تک رش فلتعم یاپملیف رد ابترم
 . دیامتیم

 دن ز رفاهنت هک (ین ور یکیم)

 تفریم وامشب (لادوبوج) ةداوناخ

 ۱٩۹۲۲ لاس ریماتیسموس و تسیب رد
 نیلک ورپ تلایارد ( ۰ ۱۹۲۰ ای)
 هدزناب (یکیم) . دوشک ناهجب مشچ
 زا و۲ نونف نتف رک ارقب مامت ءام
 دونخ یکمت اب دووم رد تخادرپ

 هکتیاتلعب و تسا هتفگ شناتسودب

 لوصم ةزادتا زا شیب مردامریش

 ار

 نآ دی هک

 لاسود (یکیم) ...ت

 تاوا )دو ویلاقسوت واب

 هم لاس ود و درک حاود زا (رتدر
 ی

 تق زا قالط وازا ادصورس نودی

 (نکنام تل) اب ۱۹:۷۲ لاس
 4 کان 3

 نیا و دیدرب اضا نوبوت ولت رو

 و نازوس نتءكياوجنم یئانش۲

 ۱ دیماحتا هرغخالاب

 یابلپ » یاهملیف ددیک زاتب ( یکی
 جاودوا هم

 <! ادخمشث قرب » و« ید - وک و ج
2 2 

 و تسا هدرک اقیا یک رب یاپار
 حس

 یتادر زین اد ملیف دنچ
 یضرد یو

 ناکشیپرنه نیرتق ورم

 مکس[ هتف رگ منهیع رب
 زا یکی

 تسهزیت نوب زی ولت

 زا هک تینا ر اتم نیرتدنمرته

 دوویلاه ردنوئکات تبل وفط نا وا

 یشزدا اب یاهملیق ردو هدوب میقم
 , تسا هدرک تک رش

 لیدو۲ مهدزاود رد (نیج)

 ۳ تدشنالت ]ورد

 و راس ی هیلاحد دید رک
 رس . درذکیم

 یگدولآ نارود رد ید
 عرف رک اف یمب و ار زاو رم 1 7 اوآ رز ووخ ام 1

 یب و ناو هلابش یاهب ولک رد و
 ال سغادرب یناوخ زا و آب <: دلقم

 کر رد راوتیهاتوک تدم یطرد
 اگه زیوم كرزب یاههناخاشامت زا
 مادضتسا هتفه رد یمکاتیت قوقعح
 م رثه هب هد هاروا تاشثی انت نیمه .دوش

 زا 3( تح) دا یکعبب
 بوصب شرداسص ناغناسب ۳۰

 3 دومن تک رحد و ویلا

 (لستیل رش)اب هیت رع جا

 مودلد< ناشخدد نامشچ و ملیف رد
 ۰ . تقرک هدپمسار

 ۱٩۳ ۵ لاس رد < رجنیج » ملیف

 مراتص نیرتدنمرته ماقمب ار وا

 (زرتید) دیناسد ناوج ناگشیپ رته

 اراهلد نیا نمو تسا ناکشیپ رته

 ؛ماهدادصیخ-ت دوخ بولطم دروم

 تدعیطرد ملیف ۳۷ رد یزاب زا دعب

 ژرتید نتج « یگشیپرته لاس ۲
 ,دیامت تحارتسا ات تفرشا هتاخب

 قاطا قشاء ( زرتیو تیج )
 هاگرهو تعا یتدعم بآ وباوخ

 تاهد یوس درو[ تسدب یتعرف

 یاهب [نایم رد و دوریم فارطا

 هیبتاب یو ؛ دزادرپیم انگب یندعم

 ۱۹۳2 لوصحم[(كچوک رک رام ننیم)ملیف رد «لیعت "یرش»

 دف هحفنص



 نویزیولنت رد زی ین اشی امن یلدا هد تیآ

 نامربق د 2

 و و
 مانب نادنمرنه زا یکی دیاخ 3

 دیآ رامشب اکیرمآ یامنیس رداب ۳
 (یلرغ). تسادو یگدیرنو انتیس یادفار شیوخ یگدیز

 ملیف نیتسخن هکدوب هلاس هس طنز
 و دومن یژاب دووبلاهرد ار دو

 امنیس راک زا یلکب ۱۹6٩ لاسرد
 . دومن یرگ هرانک

 مامت لاس ۱- باسح نیا اب
 و هدرکیم تکرش اهملیفرد ابترم

 اهویدوتسانآ رب دمبیجب لوپ ردقن ۲
 تسد زا شیاسح هکتسا هتغیر
 تصا هتفر ردب (شدوخ یتح) همه
 و تسبب رد ینتشاد تسود یلرش

 رد ۱٩۷۲۸ لاس لیدوآ موس
 < این رفیلاک و ی «اکین وم اتناس و
 غیرات یخرب و دوش ایندب مچ
 ۱۹۲۹ ینعی رت رید لاسکیار شدلوت
 نامربق (یلرش) .دن |هدر و ]باسعب

 دوویلاهزالوب ناک دوک كيءراش

 ات ۱۹۳ (لاسزاو دورمرامشب زیت
 ناگشیپ رنه تسیل ردابت رم ۲
 .تغادرارق اس وب

 «رلوچوکر ک رامسیم» ملیف
 هارب یدابز یافرف لاسرد
 لیدرتهلتت نلرف مان واتغادلا
 رسب نامرن] ناک زاتس نی رتفدرس
 ملیف نبرف هتسجرب . داتنا اهئابژ
 « (نیلتاک و دوریلاه رد وا یاه
 اسب نما و ۰ «ینود یآسم»
 و. سویبو " «تشاد مهاوخ قلعن
 یارچام» و < یجایآ الف» گم
 , دن |هتشادمان یرییلاب

 ناج) اب ۱٩ 4( هلاسرد یلر ۳
 جاودزا فورعم ةشیرنع 0 ۳

 مانب یرتخد یاراد ید زا *
 ,دیدرگ (ناذوس !هنم)
 قالط(ناج)زا ۱ 7
 راراچ) اب ۰ سوق
 زا نونکا و دومل جارداا 2
 و رس ی یاراد شمدد دم

 (لبت نلره) .دهابم اب

 .د یاب»قافتاپ « نیا رب وا تراگ رام»

 مقاو دوخ یصغش لرتم رد هیلاح
 و هفرم یکدنز « نتگنیشاو» رد
 چیه د دنارثگیم ار یاهدوسآ

 ۱ دهدین هار دوخ زتسب اد یگشیپ رثه لایخ

 نونکا -وملوتراب یدرف
 نوبزیولت ناگشیپ رثهنب رن هتسج رب زا
 متشه و تسب رد وا . تساکبرمآ
 تفتیابنمنلرد ۱۹۲ لاس سرام
 زورماب اتو دش دلوتم ناتسلگنا
 ویدوتسا نابحاصسیجب رالداهنویلیم
 ۱ تساهدرک رب زارساه

 دوغ هه لیسوب (یدرف)
 دوویلاپب ادوااهدع هک «یزیک»

 كرزب ردامو (۱۳۷) ددوآ
 تخومآ ادیگشیب رنه ةرودشیوخ
 یزاب ظاحل زا هکدوب هلاس هسو

 ۰: دنمگ هتش رف»ملیف رث «لوکسب ر

 زا ار هلاس ی ناکشیپ ره تسد
 دوخ ودپ (یدرق) ! تسبیم تشب
 شردام وداد تسدزآ یکچوک دار

 تف رک هدهعب روا یتسربرح
 ملیف دنچ رد ادتبا یدرصق

 هب سس و دون تکر ش یسیلکتا
 دیویدو ملیف رد ود رک تسیزه کی رمآ
 و دومن اقبا یکچوکل و « دلیف ریاک
 دیدرک تهاب يدیوبد» شقن یافیا
 كچوکر سو ملبثزا یرتک دزب لد
 ه« یو و دنراب یوب اد < مقف
 ًهکلم تسدزا یمهم لادم تفایرد
 دورک للان تبازیلا

 یلریم) اب رابنیلوا (یدرف)
 درک حاودزا ۱٩ (+لاسرد (لیئاد
 یو ۱٩۵۳ ریماسد مهدژاود ردو

 نیرتک رزب اب هبت رم نیم ود یارب

 هد رمز رهغ رگ وداج» ملیف رد هد زاگ یدوجهومرگت وب رد

 -4حفص.

 هک شرسه قاقناب نوئکا ء دومت کن ۰ م)ودزا(لبنیلا) نویزیولت هرات
 هتالع ودن زایس

 دوویلام رد و ینیر مش و هداح
 دنارتکیم

 مه - نیاربوا تراک ر اع

 های بقل «ناتامرپت نامرهت د
 یاهتیلامف رکیدراب هک ًاربخا . تش
 زا دوویلاه رد ار شیوخ یلامنی
 هک ناراکن رخ باوجرد هتفرکز ح

 رکقب واب وددشروطچ دن هدیسرب
 تساءهتفک «؛یداتفااملیف رد یزاب

 لناقمارمرمع نارود نیرتبب نمد
 رتپب هچ سپ ماهدرک فلت نییدود
 مادنتالم یادف زین ار یقبام هک

 مهدزتاب رد (تراک رام)(۱ میام
 یلدد ۱٩۰۳( ۰۱) ۳۷ نلدز

 هب مشج ایت رفیلک تلایازا سلجت ۲
 هک (تداکر ام) , دوکک ابیز ناهج
 دکیم هدیمأت (الحت ]) نامز نارد
 زا یکب ددهکد وب ههام۱۸ ابیرقت
 , دشمادضنسا لدع نارنس تالحم

 تکر شنآ رد یو هک یسیب نیل وا
 رد < ناوزاپ نابم اههچب و دومن
 < یبلیکر تکد و هب موسوم دوخ ملیف 9 ۱ نیتخن رد سسو دوب۳۹٩۱ لاح
 هدپعب یسهملد (دوسیزاب لئویا اب
 زا یب (.دوشواب لتویل ) تفرک
 هچن 7 تفک نآزاکن ربخ ملیف مامتا

 7تسا لاستسی نم هکار ما هتخرم۲
 هتخومآ ابندب دوزو ودب زا وا

 [تسا

 ۹5۹ لاس رد <« " تسا هدوب
 یلایکر یدم(ربام . ب . سیئول)
 یواب دیدا تراک وام هکنیهورتم
 تخاس دقعنمیتدملالیوط دادرآ ر

 اب واب نیلوا (تراک رام] هکیتفو
 یو زا دش وربور (لبیک كرالک)
 یا شیب رته تدوک نونکات ابو دیسرب

 هکیلاح رد (لییک) < ٩ یا هدید
 تشادبل رب اد شبوخ یگشبمه دنخبل
 مامدیدرایب هلبلاو دادباوج یوب
 نوشکا < داش یلابیزب هن اما
 ایوز هلاس ۷ (نیا رب واتراک رام)
 اد وا یکزاتب و هشابیم (هلاس٩
 : هتاهدادتک رش < زاحتقا » ملیف رد

 شراب و یهامتیسرات آنی رتف ورم
 + < اهن ویلبم یارب یتسسوم » وا
 هتشرف ۰ < دن ور یحا هو
 هتخرف و و «میطع رپش> ۰ «ماضان
 , 2:ءدوب < مهد ناباج

 رق زن م دنراگي ووج

 عدس اتم شیب نهیام هچب ناب
 تمایشدرغ یکد کر د . دوب! رادار

 15 ؟ هلصرد عزا

۹ 



 هدیهان (لیروم) هک تبل وفط ن

 وملع لیمحش یدیدش هقالع دشیم

 ٌهقالع نیا یورو تشاد تیلضف

 یلادتبآ تالیصحت تیقف ومأاب دوخ

 و دینارذگ ار شیوخ هطسرتمو

 رد رادلیصحت رتخد ناونس تبقاع

 !تخادرسب یرادهناخ هبدوخ هناع
 تالیصحت تشاد لیمیلخ (ازرت)

 لابند یتامام هتشد رد ار دوخ

 . دیابت

 نیا اب شنیدلاو نوچ یلو
 داجان یو دندوب فلاخم عوضوع

 اپپشد تخادرب تحارتساب لزتم رد

 هعلاطم اردوخ سورد یهاکهاک

 , دومنیع
 تشذک یهامدنچهعقا و نیا زا

 ساسحادوخ ردامقاو هک (ازرت)لو

 شددامابار نابرج درکیم تلجخ
 بلجاروا تقفاومو تشاذک نایمر»

 < رتاثت فراو و سالک ءرود ات درک

 دزومایب «ناننیورب» رپشرد اد
 -غرافسالک نآ زا لاسود زا سپو

 تشک زاب زا دعب . دیدرک لیسعتلا

 رد ی.هم لفش شردپ كرویوین هب
 فورعم یاه هناغاشابت زا یکی
 اب(ازرت)و درو تسدب وا یارب

 تیفورعم دوسخ ٌةمانشيابت ثیلوا
 . دومن بک یدایز

 دن امن یقاب لا ونمنیمپب نایرج
 یناپمک كي فرطزا هک دیشکد یل وط

 و دیسر شیار-؛ یلاضاقت مظعم
 تفریذپارنآ تبغدو لیماب (ازرت)
 للان یکشیپ رثه ماقمب بیترت نیدب و
 رد هک یتن نیرتشذدااب . دیدرگ
 هیاس و ملیف رد درک افیا دو ریلاح

 كرويرین » همانزورو دوب « كش

 تشون شاهداب رد «نویب رتدلاره
 یامنیس ءةزات ةرهچ تیادازرت»
 تاراغتفاب هی[ رد املسم اکیرمآ

 یدوزپ ودیدرگ دهاوخ لئان یسهم
 دوسخ یرسب ار نایچاشامت راظنا
 یهامدنچزونه «دوبن دهاوخ بلج
 مان هک دوب هتشذگن هنداح نیا زا

 . داتفا اهناپز رسرب (تیاداذرت)
 یدورب « كنيروا مناخزارو ملیف

 ملیف نيا ابو دیدرک شیابن ةدامآ

 .ت#

2-7 
 یاهو ی ۱
 تسا رداق یبوغب دادناشن (ازرت)

 یدرب اد یوق كيتاما رد یاپلر
 دا هدرپ

 رک ذ-لا قوف ملیف ذا سپ

 لاکیزومملیف ددیک رب لد (ازرت)

 و دومن افیا < نان تمحازم و

 ۱ تخادرپ یب وکیاپو صقرب یتدع
 هجوتدزوهدایز« درک بقاعت > ملیف

 ملیفندمآ راژاپباب و تفرگن رارق

 رنه «ام یکدن ز یاهلاس نیرتهب>

 روپظ هصنمب یبوعب (تیادازرت)

 جاددزا(شابنوین )ابیو

 ود بحاص ید زا نونکاو هدرک

 یما(یدامو نوین) یاپمانب دنزرف

 , دیسر

 فقمم 
 هفبان هشيب رثه ( ودنارب نول رام)

 رددینا وتیب نونکاهک ارامنی- ملاع
 ناریا یاشیس رد «نادرم» ملیف
 لیدوآ موسزور رد دینک هظحالم

 اکساربن وی«اهاماو رد ۱۹۲ «لاس
 یماکنهو دراذکدوج و هصرم یاب

 یکشیب رنه نونف دوب هلاس + هک

 یسلصا نطوم رد شردام درت ار
 یب وخب نامزنامهزاوتخومآ]دوخ

 تسنادیمار یکشیب رنهزومد بلغآ

 یتفو «لیوت ربیل »و دد (نول دام)
 ماقم دنارذگیم ار شا هسردم هک

 اصن رد ار مارد تاغبامت لوا

 ما ردیاهل رد ني رتلکثم ودر و ] تسدپ

 «انیرفیلاک یزوریپ » ملیف . دشاب

 میدیدنا رهت ردیو زا لبقلاسود اد

 لباقم شفن ملیف نیا دد (ازرت)

 یکی تشادهدپمب اد (دلیاولن رک)
 اد تاعاس» شدیدج یاهملیف زا
 تالوصحم زا هکدرادمان « رامشب

 دشابیم «ول.ك.دآ > یلاپمک بوخ
 یزاپمه (یراک دلان ود كم)اب یوو

 اد«نکیزاب» ملیف یدوزب . تسا

 -نیج)لباقم شقن ( تیاداررت)هک
 افیا ار(یسیرت رسنسا) و (رن ومیس
 دیهاوخ ناريا یامنبس رد دنکیم
 , دید

 ریظن رتمک هک یتداپمو تقد اب ار
 نوچ نکیل . دومنیم ارجا دراد

 درکن یتفرشیپ سرد رد (نول رام)

 یتدم. دبشک تسدهسردم زا راچان
 و دش كيرش شیاقفرزا هدمکی اب

 نوا دام ردب یل و تغ و رف ندعم كنس
 شتالیصحت یتسیاب هک درک داهنشیپ یوب
 هتشررد داچان وا و دهد همادا ار

 اما . دومن یسیون ان یزدداشک

 (نولرا-) دیدرک رکذ هکیروطتامه
 تشادن یشوخلد سردزا اهردقن ۲

 یاهملیف شیپ رذه دوب هتف رگ میمصت و
 «كررب وین » هب هکنیااتدوشب مارد

 رد | ریگشیپ رثه سالک هرودودمآ
 سالک سبیسو تخوءهآهامود شرم

 تادرم

 ۱۰ هحفصم

 ار كيتامارد»

 7۲ 3ام کنیم دیاسد
 (یددد+)* ی

 ناتعیامت رد و دیدرس
 ۳ 3 اش اپ ام رطاخب ار مردام»

 ۱ را لاس ۱٩ ید
 1 یو ۳

۳۹| 
 (رما رک یلناتسا) (

 وز لوا لر تخاس ریزک ان اد
 : ورادک اووا هدپعب ار «نادرم»
 (نامنیزدرف) فایل امنها اب (نول دام)

 رئمج راو كرزب سب یماقم تسناوت
 رب درو سد دوویلاه رد
 _ودیو رک ذلاقوف ملیف نایاب زا
 ردو تشک زاب یودورب هب هراب

 لر« دنکیم دوهظ یمچ رپ » همانشیاما
 ابلا)شقن نیمه . درک افیا یمهم
 دوغ بوذجم نانچ اد ( ناذاک
 لر رایتخایب یوهک تخاس دوخ
 ملیف رد ار «یکلا و وک یلناتسا»

 یوهدهعب < سوه مانب یسوبوتا>
 زاغف] نادیواج رثا نیاو درپس
 یلامنیس یاه تیقفوم نیرتک دزب
 نازاک . تفریم دامشب (نوا رام)

 كررب ربهد (اتاپازونایلیما) لر
 < اتابازداب هدن ز » ملیف ردا ر كي زکم

 قیالاقح هک وا و دراذگ | ونول رام

 » شقحلاسنآ رد دوب راکسا هزیاج
 كدام »لرنآ زا سپ . دیدرک لامیاپ
 سویا وج > ملیف رد ار < یا وتن ۲

 یانیا اب و تفرک هدهعرب «دارس
 رد) ملیفرد «یولامیرت»و شقن
 تسدب ار راکسا هزیاج (زادناراپ
 ردشنادرک راک (نازاک ابلا),دروآ
 تسدد نیرست یمیمص نمض رد هک
 شقندوشیم بوسحم زبن (نوا رام)
 دا هدهمب ار <یشحدد ملیف لدا

 راکه اش هچرک ملیف نیاد تشاذک او
 اب هناتغبشوخ د-ماین رد بآ زا
 هبو دیدرگ ورب ور یدابز تیقاوم
 ۰ درواپن دراو یاهملطا وا ترهش
 هقالع زیچودب یک دن زرد (نول دام)
 لبتلاس هدهک) شردام یکی دراد

 گرگید و( تساهتلک تابح دوردب
 هداتساسپ اربیخا » شزپزه هب رک
 ع۳.دد (یاایرامنازوژ) یوسنارف
 هزبدد) ملیف یدوزب و تسا هتعیر
 !د(نوئلپان) شقن (نول رام) هکار
 . داد دنهاوخ شیابن دراد



۳ 
۳ 

 یفادارف نان ادرگ راک نابىرد
 ایاد و دووبلاسه دد زورسا ۲
 ترپش ظاحل زا مادجیه دئفوومب

 صععتم < كاکچیهدرال]> یا
 رو آ ناجیه و یاانج یاپملیف

 راک ره زارتشپب اددامان .دنسر یمن
 اینیس نااسب اد یچاشامت ینادرک

 كي وز وین هلجم «دابنیا ردودن ادکیب
 هدومن دیئات ۱ ادعای هتشون یبلاطم هتشذک یاههتاه رد
 نادود زا « كاکچیهدرال [> دوب
 درکیم هیچ: مایق دو ویلاه رد تمام
 , تسا هتخاد دب ملیف یلامنیس نیدقنم هتنکب نونکاتعنود7 زا و

 دادرا رق هکیمادذه ۱۹۰۳ لاهرد
 تفدتا وماراپ ین اپمکی دیسرمامناب رن دا و ناردا رب یناپمکاب شیت الوط
 هلمج زا مهم یاهملیف یردکی و
 اردزد و و «طایعب ور هرجنید
 ینابمک نیا یارب < دینک رکتس
 اب ههجاوم مادک رههک دون هیجت
 زا وب یابهلیا وزج وهدش تبقأو*
 هکیلاپملیف نایم زا تفرگ داف
 هیهت تن وماراب یناپمک یارب کد
 (تضادیمدای )هکر درم) مایا دوم
 زداوج زاد هدشیقلت راعماه كب
 ده ا و بیصل یب هدنیآ لاس راکسا
 ردا رملیف نیا تايیهدرفلآ_دب۲
 هدومن هیهت ناتسلگن ارد ۱۳۰

 كيمالک یاهملیف و زجیتحد ءدعآ رد قبا-زارتب+ نآدبدج هیبک یا و در:
 تشاهدش توضحم دوویلاه

 دون اد مليفنیاچ داهنشیپ واب تفوماراپ ی زارمک هکیماگنه
 رابکی تاوعیم ام

 دیابن دیدجت | رهتشذک راکهاش
 ایت هدافتسا هیلاح هنکم« لئاسو ریچ زا تشاد شهوک نیشدد و
 تر دروم ارقیاسیوب دانس دل
 ۲ :اعالصاوداد رارف رظن

 كاکج
 رگب

 نآ دد ی
 ودومن لدیم ن

 ندنل و شک !مردملبف ناتساد نو
 رلبف یا رب اد یلصا لعمدنف ایمنافتا
 ءابهس تدمو دومن باخت یرادرب
 دوب ملیفنیآ هیچ لوفشم مامت

 یارب هکنيا هجوت لباق هنکن
 هاعجبهدرفل ]دو ویلاه ردراب تا وا
 ناکشیپ رنهزااردوخ ملیف نان امرهق
 زا دون باعتت | فلتخم یاهروشک
 مامتا زا سپ هک (یدسیددد) اکی رما
 كرتاد رنراو ماسک شداددارق

 ردم تروعب و هدودن

 هو وبلاه فو رع» هشیپ رته[تداوتسا
 لاس دینادیم هچنانچ د

 زاب اردوخ لدقباسلایب
 ومن افیا یمات یگتخی

 - رنهتاد وک طسوت لر نیم
 !سپ رک و مانپ یدذم
 لاسد رخدن ز لرد یو تسا هدش
 طسوت هک اریلاکیرما رهوشدنز
 و درادهدپعب دوشیم هدوب د نادزد
 بجوءوا یدنء رثه نس قصد وج واب

 مدرم
 ة روهش»ناگشیپ رثه زا كاعچیه

 نیا ددزین یک دامتاد و یسیلگتاو
 نبنچمه و هدومل هدا - فسا ملیف

 ملیفنیا ردزی < دوی رهش نیپم»
 < درب رهشنیپم » هراب رد .دوادتکر ش
 قیاس یلصتم هلاقم یو تیقفومو
 روطبازواو هدومن پاچ هلجم رد
 یفرمع ریزه ناک دنناوغب لماک

 درفل 7 تساءهدش تریح
 یونارا

 اکبهدرفل » جیپ ودیدج راکهاش
 «ینایاپاپ یناواهدوویلاهرد امراگنربخ زا

 ,دشباغتنا دومن
 دن اءدید ارملیف نیا هکیناسک

 رد ید سیرود هک دن رادیم راپظا

 كرنا ردوخقباس پیت یلک ملیف نیا
 نارخ «زاوآ رگیدوا .تسا هدرک
 هکلب تسین رنراو یاهسشیفقباس
 لد هک تسا كيناما ردهشیپ رثه كي
 تساهدومن افباینسحاوحنب ار دوخ

 يا رب هدنب آلاسیو دوریم راظتنا
 هزلاجذخاب نفومملبم نیا رد یزاب
 زمیچ) طسوتلوالد دوش راکسا

۱ 
 شک | ر«ددملیف یه هنههمامت ,مياهدرک

 هدشیراد ربلیف هو وبلاهو ندنلو
 نبارد یدایزژتقد كاکچیهد رفل ۲و
 یاهتمسق . تسا هدون صسوصخ
 كب ریفس اجن ۲ رد هک ن دشل یارپا
 رارتدصت وس دروم یجراخ تکلمم
 ندنا <« سو ربمآ و رتات رد دریگیم
 ترافسزا نینچءه وهدش یراد ریملیف
 یدادربملپق یارب زبن یجراخ یاه
 . تسا هدش هداقنسا

 + تسادیعدایز هکیدرم »و

 ! تسیمظم

 ؛ رضاح :تفک داب رفاب وهدرک سبح ..ملیف یاهوبدوتسازا یکیرد

 هشیب رثههنافساتم ؛ نک ... عورش . لوفشم (نآ ريا رد هن هنبلا)یرادرب
 ارف یبیجع سرت ادشناپاترسک "  فوخ یاههنعصزا یکی نتشادرب

 یدادد وخندی رب نیلاب زادوب هتف رگ دیبا ۹

 یلاوتمرا دنچ لع نیا دیزرو 2 ۱

 ۱ دوشنوگن رس بآ تسدیاهحبتن یل و دبدرگ رارکت 9
 -لدیارب نادرک الک رابثیا . دمای . هدامآ یرادربلیا نی دود

 نیعزد راس ریاهصاب رنهیراد یلصا یاج رد هشبپ رثه و دیدرک
 : تلکی دادتحیصن لاح دد ناد رک داک . تفرک رارف دوخ

 قمع هخآ ؛سرتن ملدوب ره بآز ا ولمم هچضوحكيدزن هکسیلاج
 !تسین رثمیتناس ۲۰ زا شیب بآ  شیوخ هنیسرد ارسفن دوب هداتسیا

 و و ور و و ور رو وب ور و ور ور ور و و و و

 -۱۱ هحفص

 یتایک رد « نو واتسیو هفی طب
 تای درفل ۲ سوت تن وماراب

 یلاع تالوصحءزا یکی و هدشهیهت
 تسا هدشبوسحهد و ویلاف

 ملیف ناتساد
 یلاکیرما رهوش و نز كب

 شک ارمدازاب رد ناشدن زرف قاقتاپ
 یدرمهجوتم دیرخ و شدرک لاحرد
 :دن وشیم ؛ تسا توم لاحرد هک
 یک دنزقبافد نرخ رد بورضم
 ورم و درادیم رب هدرپ یرارسا زا
 رددوب زا رق هک یرو رت ذا یلاکیرمآ
 یکی ریبک ریفسو دریک تروص ندنل
 یم دارف هطوت دروم كلابم زا
 یاربو دومن لصاح عالطا تفرک
 ترفاسم ندللهب نآ زا یریک و لج

 یریک و اجیارب نارک هتطوت .دومن
 لاسدرخ رسیدوخ هصاقم یاشفا زا
 درمنیا موج داب دنیاب ریم ار اهن ۲
 رتاتب یریک ولج یارب یلاکب رما
 سیلپ اجت ] ردودو ريم ندنل یزک رم
 ءولچریبس صوصخم زلب وادورو زا
 یلبق رارق قی.ط دنیامنیم یریک
 هلبحدروسم ادریفس تسیرورت
 یفاکی رما نززاب رف یل ودهدیم رارق
 یفسیو زابب رب وء.دش ءابتشا ثعاب
 تداوح احنبا رد دیامتیم تباصا

 شیاس ماکته هکدنفایمنافن |یبلاج
 .درک دیهاوخ ادیپ عالطا ملیف



 یا امنیسبچ ص رک هک دن اس ریم نل اس

 یارب ودشاب دراودوخ راک ردامقاو

 یزولداهت ] یابلو تتوو مد رم

 تدوصعاردوخ یامتیسنلاس : دنک

 هک تخاسدهاوخ لاتسی رک یناتیات
 و یتحارو شیابن هاگتسد تبحژا

 یاشیمكيزا یلماک هن ومت رومارپاس

 هچنانچو دوریم رامشب لوا هجرد

 هکیلرپ لباقم رد یلامشیم بحاص

 لخادا راهت ۲ الصا دریگیم مدرمزا

 <۱نلاس «دنکن باسح مد

 امه یامنیسزج یژاراک وا یانیص
 ۱ دوب دهارخت

 «شیامن هاکتد؛ اهیلدنص

 امقاو لاتسیرک یامنیس زیچ همهو

 و تما هدش هتخاس ریذلدو بوخ

 یچاشامت زاب دشابن بوخ ملیت هچن انچ

 یور ار یتعاس ود هک تپجن ۲ زا

 فامصیادصو هتشن تحا ریل دتص

 هدرب یور فافش ریواعو هدف

 امتیسزا ؛ تسا هدرکاشامت یحطسم

 ملیف هچنانچ و دوریم نوری یضار

 رونیلع رون رکید هکدشاب بوخ
 . تسا

 هکابه یامتیس «نلاسو اما

 هجردوارن [تپج هچبتسین مولعم
 هدهاتهچیورودناهدیمات 6۱: لوا

 ؛ درادن یلایر ۱۵ طیلب یتوناقو

 یاهدعهک تسا یژا راک لتم تسرد

 هتکشو فک ی اپیلدهتع یور اد

 كي هلیسوب و دننانشنیم تحارافو
 یور: بارغ وهنپک شیابن هاگتسد

 ار ملیق یگنردب و حطسات هدرپ
 اراک ات و مایف. دنهدیم شیامت

 دوب فیحالوصاو تسا یبوخ ملیف
 اینیسمان هک هلی زم نیاردارنآ هک
 تاملاکم.دنهدب نا «تفرکدوعب
 یبهفوووح رب چیه تره زا
 یمییط یادساب ربن «ریقو داشب۲
 . درادقرفناسآ ات نیمز ملیق

 تیحاصودراددوجو یتافالح

 تسد نیمزرابتخا هکنیارذعب امنیس

 نیا «منکجرخ شیارب هک تسیت نم

 درادن یطب ر نابچاشامت هب عوضوم

 هک یلوب یازارد دنهاوعیم ابن]
 تدم« دنهدیم ملیف یاشامت یارب

 اهامت اد یملیف یتحارب تعاس ود

 یاهیلدنصیو رزین ناشاپسابل ودننک
 زا « دولآدرک و هتسکش و بارغ

 هراب نآیاهغیمرتاردو دورن نیب

 . دوشن

 تک ر ش امنیسنیاسکعب تسرد

 یاهنلاسهک لاتسب رک یامیس یمابس

 تحت زین ادكايام امنیسویر امنیس
 غلبم یتسارب لاسما « درادرابتا

 اهابتیس نیا و هد رک حرخ یتفگنه

 و نوناق داوم قیاطم تسرد ار

 تساهدرک تسرد یلیمم هدعاتیرر

 دربیه عقننآ زا امنیس دوخ مه هک

 یضار اهنآزا مدرم هکنبا مه و

 یتیاکشن رتکچوک نونک اتو دنتسه

 رود . تسا هدیسرت دروم نیا رد

 تساهدشهدهاشمتارگب هکبتروص

 یادص امه یابنیع «نلاس» رد هک

 یتح و هتساخرب مدرم شضارتعا

 دوخیاهطیلب نایچاشامتزا یاهدع

 ملیف هکیتروص رد دن اهداد سپ ار

 دوجوم یاهملیف « تین « اراک ابن و

 تالوصحم نیرتهب زا اهامنیس
 زا دناوتین یجاشامت جیهو تسا

 .دریگب یدا ریاملیف دوخ

 روما نیلوئم میرا ودیما

 یرتشیب تقد تاکن ناب تبس

 یلاهاشم قیوشت نیضددو هدرک
 اناپدو كاب امد ید و ,لاتسیرک لثم

 اه ریظن یتاه<«نلاسد « هریف و
 ین ونأق ریغراک همادا زا ودننک هتختار

 .دنیامن یریکولج اهنآ

 راک این)ملیف هبج رت هرابرد
 یس ودرف هلحع ۲ ۸هرامشرد

 داقتلا كي نمض هام ربت م خروم

  ی «اداک ابد ملیف زا مطام

 هدیتءفالخرب ورل وم نیلی رم هکنیا

 ناربا یلامنیس ناکدنیو زا یضعب

 « تسه مه یدادمتسا یاراد اعقاو

 هدش یداقتنا ملیف هبجرت هب مجار

 هتف رک داریا هلاقم مرتحم هدنیون و

 < یفطصداق ]هدلاوو هملک ارچهک وب

 یلاجت ] زا . تصاهتفرراکب نآ رد

 روب زسم ملیف مجرتم بناجنیا هک

 هدرمش تمیئغ ار تصرف اذل متسه

 رک ذلاقوق داریاب خساپ نیضردو

 اهلیف همج رت هراب رد مهیا هملک دنچ

 هارشنیا زا دیاشات مهدیم حیضوت

 اردوجوم مهرب و مهردمضو ناوتب

 درک میم رت
 یاقآ « اداگابند ملیف رد

 مد[ «4-تاخ راک بحاص « كني رتکد

 یل وک هلذب و برش« شوخ و ناچ
 هب دوخرمه یقرعم ماگتهو تسا

 اد وا ( زرتیپ نیج ) رلناک یلپ

 باب را یشی 816 9

 باب را هکیت روصرددناوغیم كرزپ
 و شرمه هن تسوا دوخ یقیقح

 یتفلام هماک نی |یقیقح همجرت یارب

 رد < یقطصماق ] هدلاو و زا رت حبس

 اقآ هدلاو و . میرادن یسرافنایز

 لثملایف هک تسیت نیاینعمب < یفطصع
 یفطصم مسابد رادیا هچب كني رتک مناخ

 هدلاو هکلب دشابیم شردام مهداو

 تسا یتفص هتفرمپب ور یقطصماق ۲

 شخعباب را « هداتفااج یاهن زب هک

 نیاب هجوتاب و دوتیمهداد رادهچب و

 تسدلاح همهرد كذب رتک یاق"۲ هک

 «درادیمت رسب حازم و یخوش زا

 هدرک رظتقم بقل نیاب زیاد شرسه
 نینچ ریظن یسراف نابزرد تسا
 رد ار اهن ۲ هباشم ینامم هک یتابلک

 یلاکی رمااصوصعم یج راخ یاهنایز
 و میداد دایز « درک ادیپ اوتیم

 یتاملک نینچهک درادن یتلاجخ چیه

 اریز میدن راکب تارواحم رد ار
 یبداو یباتک تاملک زا شیب یلیخ

 الثم. .دننکیموک زاب اد هداس ینامم

 یفیج غیج یاهن ربیسداف نابزرد
 دنب وگیم اهدمرپ وكت رز « فرحرپ

۰ 

 ۱۳ واب مه اف دارا ام
 و یانگ « ميماب هیف و

 قری زیچرهذا لیق ایذ ما

۱ 
 وواخآ تایصوصح و نادساد

 ام لم رد ارنآ نانامرهق
 , هنیک «قشع؛ترفن ؛مشخ 5 لیبق زا

 ۳ دمهاب هرفو ماقتنا و مغ

 ینالاع نانج بسانم 3 یدحا
 وگناگ دروم بلطم«دشاب
 .دنک

 هک هدوب مسرمیدق زا ناریا رد

 و زومرب هجوت نودب ار اپلیف

 دن |هدرک همج رت نآ ساخیساندن اور
 ریس دد هک یناملاکم زا بلغا و

 دراد ميقتس تلاخد ناتساد یمیبط

 دن ادب ار اهن ]امتح دیاب یجاشامت و

 یسچاشامت و هدماین نایمب ینخس

 یاهژانوسرپ هک تسا هدیمیفن
 هچرمالک نحل هچیا راد ملیت فاتعم

 . دناهدوب یتایصومخ

 طلغنم هدیقعب همج رت زر طنیا
 ناب ژرد ام.دوش ضوع دیابو تسا
 یصوعغم تاحالطصا وتاغا یسراق

 تاحالطصا هب مج رتم هچن انچ و میداد

 انشآیجداخ نابز رد اهنآ هباشم

 دنکهدافتسا اهنآ زا امتحدیاب دشاب

 یضعبیریک هدرخ رطاخب هکشیا هن

 -فرصاپن [ زا بلطءزیک ابیابدا>
 نونکا هک تسا ی راک نا .دیامن رظن
 د درادجاور كرزب یاهروشک رد

 یلاهلیف و اپبانک هنارف رد ۳

 !درسوصخمهک «رگرآ> نابرب
 دبدرگ رشننم؛تسام اتجاموس هقبط

 سکچیه و هدش هداد شیابن و

 داکیرمارد .تسا هتف رگن یدا ریا مه

 وبداتالوحت زا یکی مه ناتسلگنا

 یئآدداحم تافل هک هدوبنیا ریخا
 «دا رد ار مدرم نيب

 ادنآ د هدرکدراو دیدج

 هجرتاد



 (كربکا اتینآ» جا هد زا
 تا فورسممرگن وحخ ید رها هر 4

 ی ناکشیپ رته ن

 یسن ار رکیدکی الصا هک رفن ود نیا هکدرکیمن رد
 یو دشکب جاودزاب ناشراک هک دن وشپ دن <

 رایب اههچیزاب نیاذارگی زاب حرچ : دنا هتفل مایالامیدقز هک روطنامه 3 و 7 5 ۱
 دراد

 و تفر ندنل هب شرهوشقافناب «اتین1> «ج

 دینارذک كرزب ردنب نیا

 قاطاردو تفر ودن [تاقالمب یسیلگنا ناراگت ریخزا یکی یدادربملیف یاه هتحسلالخرد . دنک یزاب یملیف وتدآیارب دود نیابد
 روطس رد نآ زا یاهصالخ هک داد ماجنا اپن ] اب یاهبحاصم نک تخر
 . درذگیم زیرع ناکدنتاوخ رظن زا نیریز

 ههشدیهاوخیرادهناخ نزاش ای۲ مدرک لاونس «اتین ] »زا
 امادرکم هاوخادیپ یمدختسم هناخیاه راک یارب و مرفنتم اهثیآ لاثما و ینوشتخرو یلوشفرظزا نم : تفک و دیسوب ار شرهرش انبنآ
 یزبشآ. یطایخ لببق زا اریرادهن اخ نونف هیلک اه ردام هک تسا لوسم دعوس رد ؛ سکعرب , متسهیاهدیافیب و هراکیب نزهک دینک لای ه
 یارباروا و دنزومآیمدوخ نارتخدهب ار هریفو تفاظن و یلوش فرظ
 یتتنسم هدهاقنیا زا مهنم , دننکیم تسرد یلآهدیا نزكب شرهوش
 و یلوش فرظب تسد مرادن لیم یلو مدلب اراه راک نیا همهد مسی
 !تسا تصرد تفگ و دیصوب ادشن زلیتسا ین وتنا . دهاوخیت نما یناهزیچنینچ مرهوش اره منرب زبد تشبد

 رهوشو نز تقیقحرد مرهوش و نم + هلب : دادهمادا «اتی ]»>
 نیمهیورو میشابیم دمقالع رگیدکیب راک هزات قشاعود لثم و میتسی
 . می دادن رگیدکب زا یاهداعل !توف تا راظتت | لصا

 درک م هاوخیمس نم : درک هفاضا و دیسوپ ار شرهوش دعب
 تغبشوخ یکدنزرد اروا و موررامشب لآ هدبارسهكي مرهوش

 یارب اد هژورپ نییه ریظل زیت ینوتنا هک میامنيم روصت و م
 . دراد نم

 یارب

 1 تساتسرد : تفک ودیسوب !دشن ز لیتسا ین وتفا

 هکشیازا سپ : تفگ و تفرک تسدب ارنخس هتشر اتیت آ زاب

 اجنآ دد و تفر میهاوخ ابن رفیلاکی تفای نایاپ ندنل رد مرهدش دا
 و ماتدرک هداجا اجت ]رد تروپ هناغ کییم ال وا اریز دنام مته
 یدادرپلبت یاهیتانک اب هک یلاهدادرارت یارجا یارب مدد" ی
 ۱ ۲ دوویلامرد داد



 تخصص ضخیم شم یو یر

۱ 
 9 ست و تناس ۱

 را  نیرتیلاج زا
 ج

 ِت ِ

 ِف كف وساج یاهعارف

 مس شم س
 < رنداو نازدا رب » ینایک

 داتسا 4 یسوساج یاپملیف ملمم

 دوویل اه رد.
 یاپملیخ

 دوشیم بوسح
 هننواس و و

 بقا < یسیلب ؟ بقل زا و هث

 و ز ظاحا نیا دسانش,هت دوخیا رب یبی

 ن.رتهب < تردق جوا رد و ملیق
 (دصددب را , دآ نب 4 ومت ع و رشودب زآ ۱4

 یناجیه رد یچاشامترخ اب ات ملیف

 درادملیف عوضوم نایاب یارب هک

 یاپ اب یهاگهاک و دروغیم هطوغ

 كتتب ار یتسد ولپب

 «نوناتیرجم» یاهملیف .دروآیم

 رات [فیدر نیازا (۳۰۱هداجوو

 اب رکذلا ریخا ملیفو دن و ریم رامشب
 هجاوم ناربت رد یبیجع لابقتسا

 <هدسح یاههرارش» ملیف . دیدرا

 ملیف نسیا ؛ دیروآیم رطاعب ار
 طسوتم دراثآ زا تفک نارتب دیاش

 دمایم تاج, رن راو ینامک یئانچ

 و یسلانج یوق ناتساد اب اذپعم
 اب یجاحامت تلف دو یوتاب
 ربزتایلمع» ۱ درو" یمرد دزرلب

 زا « ام تعب دروم ملیف < یثیمز

 یناپمک نیمه ۱۹۵ ۲ لاستالوصحم

 نیرتهب نیضرد هکد وشیم بوسحم
 رامشب زین شدوخ ,عون ملیف
 د ودیم

 هک۱۹5۵۲ لاس لیادوا رد

 ارملیفنیا همانشیامن (رنراو كج)

 «تسیوتناجوو «ینزوجنیولا» زا

 ؛ دو-هت یرادیرخ نآ ناکدنسیوت

 فوررعم هدننک هیجت (كنالپ یرنه)

 یسوساج بلاجر ثانی ٌةيبت روم امار
 (دلیاس سیلوا) ۰ (یرنه) . هرک
 دیزکرب ملیق ینادرکدکیارب اد
 یب وغب وایئاناوت و تراپمب نوچو
 شدینتس ادیم ملسم تشادعالطا

 دهاوخ ردب ]زا شزوا اب وصقتیب

 دنمرته هشيپ رثه (دلیا و لت رک ) دم[

 ار «رتسرون رتیب» شقن دوپشمد

 یتسدربز یاهتتم اپ ملیف نیا رد

 یاهملیف ةنيیرسنه . دنکیم افیا
 و < دوه نیبار رپ » ینامرپق
 < یلالطبات-جلگ > و <« دنمهراتسو
 یافیا رد ار دوخ صصخت رابنپا

 روهظ ةصنیپ یسوساج یاهلد
 نیادد (دلیاو لنرک) . دناسدیم

 شیوخ بلاج "یزاپ اب هلاس دنچ

 یچاشامت دوخ

۳ 
1 

 ام رهذ 4

 موج ین یر ین یر یوم یی ی ی ی

0۴۳۲۲1۲0۵1۲ ۲ 

 لری د لا رج 5 وئساو دار :او ل ۲ :] ناز

 دلبا و لث رک رتسک ات ییلیف

 نیرتکدزب »فورمم یاهبلیف رد

 «نامرف۱۰ و« نیمزیور شیامن
 ناکشیپ رثه نیرتبوبحم فیدر رد
 . تسا هتفرک رارق اکیرمآ

 لراک ار ملیف نیا مود لد

 ردراکسوا هزیاج هدن رب ۰ ندلام

 افیا<سوه مانب یسوب وتا» ملیف
 «كرتالدوزام» لریو , دیامنیم
 (نارچاک ویتسا) . دراد هدپم ار

 هداج » یاپملیف فورعم دنمرنه
 < لادان راک یاربام »د ۱
 تسا هتسناوت یبوغب ملیف نیادد

 < تدو رب لس رام هخوج رس و توصخش
 همهزاشیب وهددوآهدرب یدرب اد

 دوضب اریچاشامت رظن ناکشیپ رته

 شقن (رتسکات سیلیف) . دزاسبلج
 <ینیمز ریز تایل دار نزلوا
 یاپملیفرد ادوا اقباس دنکتیم افیا

 «ساسح هظحل» و «تسرب یم»
 «ایدام» شقن (سیلیف) دباهدید
 . دراد :هدچعب ار

 . زمیج > طسوت ملیف ناتساد
 «دروفدم دلرراهد و «بو.ر
 . تسا هدمآ رد رسبرحت هنشرب
 یاه هتخاسزا ملیفبلاج كيزوم
 دشابیم(بو یور) ریپشزاکنه7
 ید ) كدزب رتسک را ٌهلیسوب هک
 ریاس.تسا هدش ارجا (فرودنیاه

 (یبیل ره واناد) زا ریغب ملیف نانکی زاب
 نونیباد » شزرا اب ملیف هک

 ملیف زا یاهنحص رد .«نارچاک ویتسا »و« رتسک ال نیلیف»

 -۱۳هحلص

| 

 1 حجت ردید یو زا اد < وسو رک
 دنا هبقب دشابیم دوهشم ی! و
 هیهزا دنتسه سانشان

 یاءز

 رب
 19 (سویتامرتسا) و ( ین رسیپ

 7 .دن رک ذلباق (وادون
 ترا ی- ءدب ملیف ناتساد

 5 : هک دوذیم عورش

 ناسدآ» كرم روخ هکنیماگنه
 ,هموب رم ناه درک هب (یفرسیب لب)
 لسدام و هبب هاگداد دسریم شا
 رومام 1 نا رچ چاک ویتسا) <« تدو رب

 نونظم ینیمزریزتایلمعد دارسا
 (راسک اتس .دلیف) < یرام» .دد رگیم
 (ندلام لراک) «كرتالروژام» و
 هک ناسوساج هتسد نیا یاضءا
 تالا وّئسب خساپ یارب دنتسه مهتم

 . دندرگیم راضحا هاگ داد یشات

 دوشیم مولعم «ءتاو نیا زا دمب

 لن رک) (رتسدوف رتیپ » مانب_یصخش
 یاه هثفن كرتال قافتاب (دلیاو
 تکشیطرد ار«دنامدآ » یرس

 هدومندرتسماپنامل ۲ هب نایوسنارف
 < كرتال > و < رتسدوف» . دنا
 اپیزان كنچ زا هلیحب دناهتسناوت
 دننکتمی زناتسلگن اب و هدرک دارف
 هبرحب یدرین دد ندنل رد رتسروف

 و هدومن یسیوسن مان نایئاکیرمآ
 ندرک داکشآ شتیدومام تا وا

 یرس تایلمعو «وپاتشک » رارسا
 یدنچ زا دعب . تسا هدوسب اهن"

 دوشیم ندنل كرتب رورجم رتسروف
 یمقدلمواب ربن كرنال و ایدامو
 قفوم لسرا.م نمض رد . دندرگ

 دهد تاجن ار «دنامرآ[ » دوشیم
 زا یف یتلمب اد وا دراد میمصتو
 امن میلست اهسیلکنا

 عالطارما نایرجزا رتسروف
 یمتفل اغمدن امرآ اب و هدرک لصاح

 اد دنامرآ ریزک ان لسرامودنک
 1 دشکیمل یلوطو دناسریم لتقب

 .دد رگیمزاغآ اهیزان یمقاو تایلبع
 د دوشیم یسخز یتخدب لسراسم
 .نابرج و هدیدرک دیدیات رتسروف

 ددرگیم ت زیگن |ناجیه و رت جن رفب
 یامنیس رد یدوزب ار ملیف نیا

 ناتسادیقبایب و دیددیهاوخ سکر
 دیهاوخ یسپ تسیلاج اعقاو هک
 . درب
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 ااج مایف
 1 +3 نیا ۳9

 یالملانیب
 رب هدالعمود 2

 نوش مامتب یدابذ تاهدی کن

 تعنص دز ناما روذک ین
[ 
 هوم (دیبمرب ادا یزادریلآ
 دملبا
 ندوب_اداد ظاحا زا نامل7 روی

 0 لئاحو هچ ردرد ایند ردیراد ربا لا
 یاهروش؟ یتح و ددادرا رف لدا

 یاهنیب دودز کی رما هلمجم یجراد

 دننکیمهدافتس| ناما ] تغاس فلتعر

 ۱۹۳۹ لاس زا لبن

 تمنص كنج عورف

 عیانص هبابهروثک

 هدیس ریاءزادب اب ۱
 راچد اد كل امم ری اس دازاب ی

 ناریا رد دوب هدوبن یگنسکشر
 یاهملیف و دوب لا ونهتیدپ من
 .تشاد یدایزءاوخ هاوه یناملآ

 نیگنس عمادد یاهیلیف اد نابلآ تالوصحم رثکا عتون ۲ رد
 هلمج زا یلاهملیف ودن دادیم لیکشت
 شیامن زیل ناربت رد هک < دوزام»
 یحورتاملات هطساوب كنج زا سپ یلدتسا رظن نیا دبزم ؛دش هداد
 دندوبن مارد یاشامتب رضاح مدرم نادارف یاهیتخب دب و ناملآ مدرم
 ار یکدنز ناتفم یاهیراتفرک ینعاس دنچ هکنبا یارسباپنآ
 یاهملیف بلاط دنیابن شومارا

 حاشامت نآ یبد)

 تهجنیدب دندوب یدمک و لاکیزوم
 كنچزادعب نامل 7 تالوصحمهکتسا
 یاهمایف و دادهفابق ریبغت ناپکان
 نبزگباج لاکسیزوم یدمک كبس
 ات ۱۷ زا .دش مارد تالوصحم
 و «كوراکبرام» اهلاسنیا نیبام و دوب لاوننیدب مض» ۲
 اهملیف نیا هلمجزا دندومن تک رش لاکیزوم ویگند یاپملیف یرسکی رد دیدجناک راتس زا یرگید هده

 نبا رد هکتسا «یلالطیایژرو

 یفرعم زی زع ناکدنناوهب هراش
 :مينانتيم

 ۱۹۰۲ دد «یلالطیاب ورد
 هیهثنامل ]< رنب ] > یناپمک طسوت
 ابورا و نابلآرد لاسنابه و دش
 یاب رو .دروآ تسدب یداب زتیقفوم
 یا-متمسق زا رظنفرص < یلالط
 زاب خب نادنمرثهنی رتک دزب نآ رد هک تسایرنهملیف كب «كولاید»
 ادیچاشامن نآ یزابغب هوکشاب و للجمیاه هنحص .دن رادتک رشنامل 7

0۶0 8۱۱۱۲۶ ۷ 
 ناماآ روشآ نازاب ۳ للجم ۴ لرملا +

 یاههنحصو دن رادتک رش ؛ اب ورا یزاب خب نانام رهق
 دنکیم توهمم و تام اد ی

 ههنپا لبان» ردردنکیم ترهبم
 هیبن هنفررکب ددومنیا رد هک یفدذ
 دنادیم قیرد"لباق ادناکدننک

 نآ یربمآ كن رو مایا كیذکن
 و مان[ یاهگندزا یطولخ+ «
 یصاخ تحالم و فا تسا «تدوک
 تساهدیشخب مای

 طسو بت ملی ی ادرسآ داک

 یا-مملیف صصختم «ارایچارک
 تسا هنف رگ ماجا|ینسحاوهاب یرنه
 ترپش ناملآ دد قوا نادرک راک
 ابابت ید یاهملی و دداد یرظنم
 هدیفعب . دوگیمدارف لایقتسا دروم
 (یلالطیایژ ر) ملیف نام[ نیدقنم
 دوشیم بوسحم ید راعهاش

 هدنناوخ طسون ملیف لدا لد

 ورم هصاقر و هشپ رنه و
 ید تسا هدش افیا «رانلومادو»
 راظتنا و تسا سانشان ناریا رد
 یترجش < یلالط یابژد  دوریم
 , درو[ تسدب ید یارب

 ۱۹ لاسرد «رانلوءادود
 هیهن «شیربدا داتسوا » طسوت
 (تكوزرم»یلاپمک یاهسلیق هدننک
 یومایف نیلوا . دش فثک ناسلآ
 (ارروهکرادمات < یباتیم بفد

 [[۲ 7 هصفصرد هبف)



 5 لا ربسیآ رحا
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 حیجمدز | ید رو [ جمجییج جی جی جو جمجیجیجوج جوجه جو مچ وتو

 مدرمیتق و ؛ اکب رما رسا سرد
 زاات دئناخ رجیما رنوب زب و هل جبب

 هدننک هدافتسانآ عونتمیاههمان رب

 ناشروظنم ابن ٩] ه یدصكشم نودب

 تسود دیس وا نم » ف و رمه همان رب

 «تانرب نيا اریز دشابیم «مراد
 دوشیم هرادا یرهوشونز طسوت

 مشوخ رکا كشنودب هک
 زا ؛ دنشابن اند یاه ره وش ونز

 نیا . هنتسه نآلوا زارط دارفا
 < زان رآ یسدو و « لاب لیسوا و رفن ود

 یفاک رفن ودنیا مان

 همان ربای و اهملیفیاشامن یارب مدرم
 مه لرک ورسزا اهن نوب زی ولت
 نیا زود ود هنفه ره . دن و ربالاب

 دوشیم ارجا نوب زی و هلت رد همان رپ
 نیریشنانچیسدولیس و نآ یطو
 هک دننکیم یاهزشوخ یاپب راک

 یم ربهدور ههقبق زا اکب رما مدرم
 رس رب اسهنآ مان هراومه و دن وش
 <«یسدد و «لیسوا » .تساناشن اب ز

 جاددزا رگیدکیاب ۱٩۰ لاسرد
 نیرتهب ربخا لاس ۱۰ یط وهدرک
 دناهدوب لماک رهوشونزكب هنومن

 هدید یءقوم جیهدد و زک ره

 دوشادیب ین دودک اهن ] نیب هک هدشن

 نییامیف طبادر رد نالطهملک ایو
 همهرد و هشیمه . ددرک حرطم اهن

 نی رت

 هک تسا

 زمقس یاهبا ءهاد و

 «مراد تسودا ریس ول نم شیامن یاهلحصرد «یسد»و«لیدول»

 هب هتخلدنشاه ودلثم اپن ]اچ

 همه یارب وهتشاد تبحم رگیدکی

 یود و دناهدوب یریذپلد قشمرس
 اهن 7 اعقاو اکیرما مدرملصا نیمه
 ناشیارب و دنتس ربیملدو ناجزا ار
 رتشپب مها رن ] تلعدنتسه لا اق ما رتحا

 هک درک وجتسج هتکننيا رد دیاپ
 یسوهل | وب یابمد آ نادنم نهال ومعم
 نزاب دابکی تقو دنچره و هنتسه

 نیا اما دننکیمرس یرگید درمای
 دادانو رگیدکیب نانچمه رفن ود
 و سوره ون ود لثمهشیمه و هدنام
 یکدیدوش و قشههشن « دامادهژات
 . دن | هدنا وخ رگیدکی شوک رد

 تسبب مولعمتسرد لاب لیسول
 شدل وت لعم وهدشدل وتم یلاسهچرد

 تفگ ناونیمطقف ,تسا هدوب اجک

 دوویلاپبدوروزا لبق اب نیل وا هک

 ۳۳ سس م راد تسودا ر یسول نم 3 یمج ورم هر نرم رج رج جیم

 رزاو اوت نا ِ 4( ومن ( نز ۰ _ِِت

۱ 

 دورا ادوس كي رد
 روم مدر»ب ی ور

 + تسا هتخ و رفج+

 کیر در :ا5 یدا>
 ۳ ک تاقالم ۳(

 نآ رد شزوفن نوج هدر
 ید ورتاحاضتف | و ملیف زا كچ وک رییدرب دایز دوویلاهدد عقو-
 راذگاد یوب اد ۲ لومحم

 [رریالد مليفنیا ددیودوخدرآ
 دو س زو ین دم لیسول تا
 یناپیکپ راکیسدن ک اید یارباد
 ۲ وردرتمم راذک او یش و رف راک -

 زارما ۰ تفرکیم هک یاهمح زا |ق>
 ,داومنیم شا

 یسدراباقافتا ۱۹ ۰لاس رد

 رد و دشیزابمه یملیف رد سا
 نانچ رفن ودنیا یدادنپهلیف یل
 نودب هک دئدش دنمقالع 0
 و هندرک جاودزا لمات یا هظحل

 یادهرهوش و نز هنومن نیرتهب
 ات اما دندررآ دوجوب اریلاکی رما
 یدنژرفاپن بدن وادخ ۱٩۵۱ لاس

 كيرات هطقن اهنت هلئمنیا و دادن
 رتخدلاسنیادد .دوب اهن[ یکدنز

 دشدل وتم < یسول » هب موسوم اهن آ
 تشاد «مدف» اهن ۲ یارب یردقپ و
 اریزدل درکتیمل رواب مه ناشدوخ هک
 شیامل « یو هلون زا سپ هلصافالب
 رد «مداد تسود اد یسوا نم»

 (۲کعنص رد هیقب)



 د نب مسمهش - نیهش - تدحو : نانکی زاب
 رآ اس رادرس : ناد رآ راک

 مایف ناوراک ویدوتسا ۱۳۳۵ لوصحم
 ساببه نا رسیا یاشیس تعنصرد لوحت یارب هک یمدق نآ

 ی خالاب ۰ دشیم هثو

 ینمب ملیف ناوراک یوید
 ۴۱ یشخ ردیمدبشروخو , دشهتشادرب < دشخ ردیمدیشروخو

 ادرب | دیدج ملیفاب

 نب رتب ر
 لئاسو هب هجوت اب هک تسایلاهملیف نیرتهب ذا لفاال « دشابن ملیز
 ردنونک ات ؛ یرنهویلامو یثف تامارلاو ویدوتسا تالیکتع: و 3

 . تسا هدشهیهت ن ربا

 یمو زا و میا هتشوا هلجمرد البق ار ملیفنی | تاصغشم و نانساد

 يف تبثم تاکت زا نینچمه _مينکرارکت اجنیا دد ار آ هکدرادن
 یدافتنا تاکن رکذب طقف هلاقم نیا ردو هتفر نخس یفاک هزادناب

 ۰ میزادربیم نآ
 قالطا يايف و مان ناوتیمهتفرمپی ور «دشخ ردیمدیشروخ و هب

 ینادرک راک ۰ كرحتم داون اریسداف تالوصحم نونکات رکا - درک

 یاب بش همیخ ادشناکشیب رثهیزاب و هناگچب یدنب مهرع ار ابنآ
 اریز مینک رظندیدجت دوخ دناقعرد دیاب راب نیا ۰ میدناوغیم هناقحا
 نآ یفنم یاه هبنج رب < دشخردیم دیشروخ و ملیف تبثم یاههبنج
 -یم ینح . دهدیم رارق یسراف یاپملیق لوا زارطرد ارنآ و دب رچیم

 یرصعتالوصحءیلیخ زارترب ارنآ و هداپن رتارف نیا زا ارمدق میتاوت
 ۰ مینادب هریغو یکرت و یدنهو

 اد یناجیهو كرحتنآ « مایف نیا ینادرک راکاب رکاسرادرس

 زا رتشب دادروآ دوجوب « دندوب دقاف نوئکات یسداف یاهءایا هک

 وه ومدنآ وتیم هنکن نیمه و تاملاکمات تسا هدرک هدافتسا « تاک رع»
 یاهاعدا شاهیهو دن رادنیرنه هکیئاهن7 یارب دشاب یبسانم یاسا
 , دننکیم جی

 یکی . دروغیم مشچب صقن دنچ وا ینادرک راک دروم رد اما
 تساهدوب لیلد نودب نآدونیدص هک تسا «جک نالپ» دایز لامعتسا
 ردشن زو یلع رفص . تسا ناکشرب رثه یاههجها هب هج وت مد یرگید

 یلو دنتسه ظیلف یتاهد هجپلیادادنآ طساوا ان یتحو ملبف لیادا
 + سوصخر یاهنالب یضع رد اب و دننبم تبعص دنت هک ی مقاوم رد

 سقن نیا , دشیامتیم وکتفک سیلسیسرافب و هدرک شومارف اد هسچا نبآ

 ارن]یسداف یاپلیف سیاقن اب نآ هباقمو تسین كرزب ردقنآ هثبلا
 یدسنه صقد و یزاب زرط هکنیا رگید هلئم . دهدیم هواج زیچا

 رکاس وادوس هتبلا . تسانیب رود دنتتاکرح اصوصعم و ناکشیب راه
 بوخهچ یلوتشاد یراظتنا نیا زا ریغ دیاینوا زا و تسایدنه
 كیدد ودرکیم شومارف اتقوم اردوخ یلم هسیمع لقالید هکد وب
 7 یتح یا ینا یا یاگنهآ و اهصقرزا یسراف ملیف

 1 زادآو صقد نیا یتقو زاب نیا دوجد اب

 یبرع هیش یاهگنهآ و ( ۱ رک قد) تروصب یسراف یاهیلی رد هک
 اهن آلثم ارپ) میوشبم لاحشوخ لد هنزامینکیم هسباقم درشیم هضم

 1 ۰ ۱۷هحفص_

 تی رو [عوهت

 رب ز رایسب ملیف هژوص
 ددور لابکاب نآ
 یلصا نایرج زا

 لواتمامکی ردو هدش تاضش
 یاهزادناات لوا تمسق ریثانهب و دوشیم جراخ دوخ ۱ ژوس , ملیف طسادا زا یلو د اچ حوضد ویم

 تسب رانسكمکب نیهشوتدحو بوخی 1 اجنیارداما دن زیم هیذطعا
 «دررآ دراو وا رسب یتسب ابیم هک یئادافتنا زا اد را و دسریم
 , دنکیم سالخ

 ۰ تسا یلاشامت یتسارب ملیف نیا رد نیپشو تدح و یزاب

 دنا هتناوت اهن[ یودرهو دنتسه یناوارفدادمتسایاراد رفت ود نیا

 ۰ دنناسرب ووهظ هصنس اردوخ رثه ؛ ملیف هربخ نادرک راک رظن ریز

 تصترگا ناوجنیا . دیامنیم افیایاهتسیاش رابسب اردوخ لر تدحو

 ی:ایز تا رشیپ كشنودب ۰ دریک رارق یا هتسواشناراک زوم یلامنهار

 وا یارب ءاد نیا .دیسددهاوُناریا لوا درم هشیپ رنهماقمب وهدومن

 هعزاب . تسا هتفر شرس هالکدنکن هدافتسا نآ زا رکاو تسا زاب

 , مینادب ریظن یب یحراف تالوصعم رد مینارتیم ملیف نیا رد اروا

 طلسدوخلررب نانچ نآ ؛مک هبرجتو نس دوج و اب مه نیوش

 یتاهد نانز ناب هک ی ناههتحص . دنکیم توهیم ار ناسنا هک تسا

 هک تسا یعبیط یردقب دنکیم عازن شرهوش اب و دیارآ یم اد دوخ

 تدحو لس مه نیهش . دهدیم رارق ریثات تن رایتخایم ار یجاشامت

 دا هیونم اد دوخ یاوح و شوم مامت و دنک راک رگید یمکر کا

 نیا زا همب ۰ دبسد دهاوخ ناوارف یاهیبایماک هب كع نودب ؛ دزاس

 هب دیابت و دناهدش نا ربا یانیس تنص هیما هیام نیمشد تدح و ؛ملیف

 زا تالقاع یرادرب هرپب , دننک تنایخ ؛ دی راد اهنآ هب مدرم هک ی دیما

 وحش نآ زا و دشاب اهنآ راک همانرب رددیابمورم یاب دیب قیرشت

 , دشبامن هدافتسا یاهتباش

 ,هدش ماجنا یمیقر یانآطسوت هک مفیدادرپملیف دروم رد

 وا تا صدساوبمنکرخ دا ریبن ملی یاهچاهام

 هر تا هی
 برمت اف یتسا رب (تسا نشوردح زا شیب هد هدافتسا تم

 !دیجاشامن شوک ومنچ وهف رک ماجناتقداب مهلآیراوتاربال تایلرم
 "درس ددجم یرا ودیما ثعاب هک اد تیففوم نیا ام «دهدیبن ۱ 1

 یتاک .هبلک و ملیف نآ وا راک یویدوتساب «تسا هدش یسران ۲ گ
 5 یسدأف یاهملیف هب

 , میل وکیمنپ رب هنایپس دن هیشاب تسدملیف ناهیهن رد هک
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 دو یص ول نه

 (۱- هحفصزا هبقب]
۳ 4 

 تو رت زا رم هجوت دزوم نوب زی و هلت
 تری و لای اسآباهش ابهت ۳ 0 پ

 تفز

 یعقومزورکی ۱٩۰۳ لاس رد

 دتدوب همان رب یارجا لوتم هک

 ناشریدل وت همانشیابن رد اقافتا و
 رسب تی لیسول ,دوب هدش یتیب شب

 نیا و ددوآ دوجوب یرز لکاک

 درک ادصاکب رمارد بوت لثم همقارو
 . دوزنا ناشت رهشرب و

 ) یلاهازا الصا <«زات در[ یسدو

 بالقنا شت] هکیعقومو تسا ابوک

 هداوتاغ؛دیناژوسیم !راب وک رسارس

 ددودندرک ترجاپم اکیربآ هب یو

 مود کنج رد.دندش نطوتم اهن

 شتدا دراو هنایلطواد یو یتاپج

 حدرسجع نیرمت مقوم یلو دش
 ههیجهب نداتسرف زا !روا و دیدرک
 یارب هجیتن رد . دندرک فاعم
 درک اپ رب یتاشیان حورجمنازاب رس
 . دون سک یت رهش و

 اب دش هتفگ هک روطنامه یو

 یط دد و درک جا ودزا لابلیسول
 دنچرد ۱۹۱ ۱۹۰ یاهلاس

 صصخت . دوبن افیا یئاپلد ملیق
 اهیئاب وکص وصخم لیطنتخاون ید
 هنیمز نیا رد كش نودب هک تسا

 نض رد .دسریمن وا یاب یسک
 تاشیامن ردهک درادیرتسک را هتسد

 , دننکیم یهارمه ارید
 یراغتفا ریفسو اررااکی رمارد

 نیا یط رد یو دنمانیم «ابوک
 اپیلاب وک یارب تسا هتسناوت تدم
 . دیامن یرو ] ممج یداپز تاتاه)

 و مرگن وخرایبتسا یناوج یو
 نامرهق نیضرد هک ینتشاد تسود
 تفا رفتاق وا هشیمه و دشابیسیئت

 نیمز رد لیسوسل قافناب اردوخ
 هارثیا زاو دنارذکیم شزرد یاه
 یاه كبکش رسهودوخ تمالسهپ
 , دنکیم یاهتسیاش

 تسود اریسول نم» شیامن
 ارجارفن ود نیاطسوت هک مداد
 و نز ثداوسح زا ترابع دوشیم

 یکید» هب موسوم تسا یرهوش
 هداوناخ رد هک «ودراکید یسولو

 خریبیرغو بیجه تانابرج

 نیا یاضتتسب لاب لیسولو دهدیم
 یمنتب یفلتعمیاهسابل تاناپرج
 یمدوخب یتوافتم یاههنابتو دنک

۲ 

 (۱ » هحفص زا هبقب]

 رد یکچوک لر
 دومن رتب ویحم اروا یدمب یاهملیف

 تشاد هدهس ن

 -رنهنی رتب ویحم زا یکی وزج یو
 رقنأءل ]ل

 هدپس «راتا وماروو لی اقسلر

 و هدشراذک و <دادنیام فزوج دو

 یتحو ثسا یانشات نآ

 نارهت رد یملیف یوژا

 درادرا وا هجرد ناکشیب

 ریادد مه وا

 زین _البق
 فزوج > تسا هدشنهداد شیان

 | یدمک یاپملیث رد رتشیب «دارنیام
 -هزاو[ البق یودنکیمتک رش مارد |

 ناهاوخاوهیوتاحفص و هدوب ناوخ

 یابّود» . دراداب ورارد یناوارف

 بوسحم ی و یکن زملیف نیل وا < یئالط
 فزوج ملیف نیرتهب انضو دوشیم

 . دوریم رامشب زین

 | ملیف یلاع و عونتم كبزوم
 یناملآ روپشم دوتیزوپیک طسوت
 تسا هدش هتخاس «یراب لثیمو
 نادرکاشزا یکی قوف روتیزومک
 < رثل وپ كي را » فو رعمنادیقیسوم
 ماهلا وا رات زا رتشب و دشابیم
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 |نیرخ ] زا یکی < یئالطیابّورو
 تسا ناملآ یگنرمامت تالوصحم
 یاهگن رمتسیس زا راب نیل وایا رب هک
 هدافتسا ن] یزیم [ كن ریا رب فلتخم

 كيدزت هدنی آرد ملیف نیاتسا هدش

 ,دشدهاوخ هدادشیامن یریاهنیسرد

 نارهتردلاسرویوب هدنیامن
 هنایمرواخ هدنیامن هتشذگ هتفه

 لاسروبن وب < :ودروخ ودز رب یناپمک
 یرسکیات دشنآ رهت درا و لانشن رتنیا

 ابتیسنآ ریدمب دادنزبنزب یاهملیف
 هنانساتمهک دیامنبلاق نارهت یاه

 ریخكي قبط تفرن راب ریز یک
 ناري؛ یامنیس ریدم « هدشن دیلات

 هدیشچ اد ینامک یاهملیف هزم هک
 .دیدرگن هرک الیب رضاح السا تسا
 زارداب زاتسد رو زم هدنیامن اذل

 هک مينکيمرکف ودش اکب رما مزاح رت
 دعاسم شیارب ناریا یاوه رگید

 ۱ دشابن

 رداراهن ۲ زا یضعب هن وبن هکد ربک

 ,دیلام :رشیم هظحالم هل اقد نیمه یاهک

 هتخاسطقف اه هنايق واهسابل نی اعونت

 لاب لیسول دوخ دادمتسا هتخادرپو
 ناوتیم اروا تهج نیا زاد تسا
 . درمشریظن یب

 دش هدادشیامن

 وک رامنیس

 4 هه هر یتاپملف

 نارپت رد لبق

 (یناتسبات)اناید-ی
 یلاتج مارد < رک هلی نزد

 سودا ینایمک ۱۹۵۲ لرصحم
 كارتغاب ناتسلکنا
 زمالیو نیلما -لیرم یرک

 نادرگ راک

 (یناتسم ز)انایدامنیس
 «ناتسجرک تلاب ناداتساد
 یدوروش۵ ۰ یکن دمامتلوصحم

 زربلا امنیس-نا ری ا امنیس

 < ددارب تفهیارب سو رعتفه و
 امتیس و یگت رد مامتلوصحم لاکیزوم
 نیددلک و رتمیناپمک ۱۹ ۰ ( بوکس
 دراوه - لوابنیج : كا رتشاب ریام

 : نادرک راک -زدراچی رفج - لیک
 یدارکت -نئاد یلناتسا

 لاتسی رک امنیم
 یتامرپق مارد مدیفس جرب»

 وت .ك .دآیلاپیک ۱۹۵۰ لوصحم
 ادیل [- دروفنلک : كا رتشاب-ویدار

 دن نادرک راک -ست ردولک -یلاو

 سیوید تب

 ربا دكذي و ربا

 فدلرتت
 یر امنیس

 < ۷۱۱ یلحاس نابایخ و
 ۱۹5۱ لو.هحم یسیلپ و یلانج
 -وادن ومدا كل رتشاب-ابیملک یناک
 : نادرگ راک - ورد نوج - نيارب
 . نموی فزوج

 (یناتمبات) امه - لای ورامنیس
 یلانج و یتشه مارد «۱ راک ابن >

 ینابک ۱۹۳ یکند مامت لوصحم
 نیلی رم كا رتشاب متسیب نرق سک وف
 »- زرتیب نیج- نتاک فزوج - ورنوم
 یداتاهیرنه : نادرک راک

 (یناتسب ات )نارهت

 یداقتنیدمک « هبش کی لابع»
 : كارتشاسب ایلاتیا تالوصعم زا
 - یورچ ونیج-ادیجی رب ول ولانیج
 ویرام : نادرک راک - یرکایدان
 یی یسرانب هلبود ) ینیرماک
 1 ( ملیف شوی راد

 تم ادنیس
 لیورتم هست
 یدیک «لبات رد یاهناکیب»

 تاب ایلتا تدل وصحم زا یکن د
 .و وت

 یامه امنیس

 ةعم مارد < رک هلیح» - ۱
 یستارب اوناسود كا رتشاب
 ید رچ

 قشع یارب تیانج » - ۲
 ایلاتیا یلانج و یقشع مارد

 سون و - كراپ امنیس
 یدنک « دشخ ردیم دیش روخ

 ویدوتسا ۱۳۳۵ لوصحم یداقتنا

 تدحو: كا رتشاب - ملیف نآ وا راک
 :نادرلدک - سمش - نیهش
 ۳ رکاشرادرس

 جات امنیس
 یلامرهق مادد < سلبارط و

 ینامک ۱۹۵۱ یگنرمامت لوصحم
 اداهوانیروم :كارتشاب تن وما راپ

 یدا رکت - تب ناج
 ایام امنیس
 ناتسجنرک تالاب ناداتسا -۱
 ملیف <پیل ونال نافناف» -۲

 ادیجی رب ول ولاتیج:كارتشاب یوسنارف
 یدارکت پیلیف رارژ

 ( یناتسمز) نا رهت امنیس
 د یزتناف «اونیب نودبرفو

 - ایلاتیا تالوصحم زا یغیرات
 شوب داد طسوت هلب ود ) یدارکت

 ۱ ( ملی
 3 سک وفامنیس
 یزتناف < نونجم و یلبل >

  ۱٩هلومحم یگن ریرتمیلیم ۱۳۳
 رتشابملیف ءرهزویدوتسا ۱۵

 شعب روت : نادرک راک - شوپم

 دیش روخ امنیس
  یدبک <دز لوکارم مردبو

 5  د : كا رتشاب یرصملاکی زوم
 1 یدارکت



 هدنهاش رداز
 مک یلیخ ناربا رد ایه کاقآ

 هناو تو ,دنشآب دنننالع ایا تی

 و هدرک زاب دوخ ید هوگنپا ناهجیلعف تاب دارد ی ییلپ
 ۳۰*۱6 مای

 تسود رنه> یاءدع رک 0 3 ربا رد ۳ /
 دیاب هکنانجن [زونه «ب اوکو
 ۱ ج دنا هتسناوتن دیاو زاباردوخیاج دن اهن رکفنشور
 یلانج یاهبانکزا هتسدن]و ۳7

 یدد زا بلفا هدش ردننر

 تروصره رد . تسا هده هب , کراس رس ها
 «ننوخ هسوب» ناتساد ۱2۳

 «كان رطخ نز»د لامکو ماین 1
 رشتنم هلجم نیا رد هداک همین ار

 لاثما یارب یلاجناتساد نینچ رب نیا زا دعب مينکيم یمس میاهتخاس
 ر .  مک هجرتاش

 راختفا - ج هزیشود
 یئامنیس «تالاقمو هراب رد ۱

 لد امش لثم مه ام نارهت تالعم
 نآهراب رد اصومغم میداد ینرخ
 دروخب هریغو رابخا مانب هک ی طالفا
 دروم رد . دنهدیم ناگدنناوخ
 فلتخم تالجم رد هک یتاهابتشا
 ادیپ یلامنیسنوک ان وک بلاطمهب مجار
 ,تسا حیحص امشهب رظن ۳ دباهدرک

 لاسزا «راکساد هزیاج -۲
 نینچنآ زا لبق و دم آ دید ۸
 . تشادن دوج و یاهزیاج

 و < نایارب دیوید 2 -۳
 تیام و ملی رد «نارچاک و بتسا»
 مه اب «مدزلوف نادنز یاهداوید
 نلاس رد ملیف نیا , دن |هدرک یزاب
 شیامن البق اناید امنیم یناتسبات
 , تسا هدش هداد

 راختفا - ۵ هزیشود
 «رچلاموف یاهلیط» ملیفدد-۱
 ,دند رکیع یراب لاهلوم كج و نودنارب یر

 نیدلاحالص» مایف رد 1
 رجب < لدریش دراچید د یا
 یرگید ناکشیپرثهوبام اینیج رد
 یوراهسن رول هزردناس لم
 . دنتشاد ثکر ش تیب لکیاسد

 هزیاج یاهشیب رنه یتقد 3
 شدوخیا رب | رهمسچم» درب

 زاشیب نآ تمیق ندج ورادیمهکل
 ینافب رشت ظاعل او اهتنم تسیت دادم
 هراتسهبار یرگید همسجم دمب لس
 ۸ ده دیم روخ هباپه

 یندحو كنش وهیاق آ
 یلالط ءاپس و ملیف رد - 4

 زاراف دیوید و تبالب نآ «ناخزیگنچ
 .دندرکیم یزاب

 «امار هنیسو هقب رب نرج -۱
 داد ناشن ارلءاک ملیف كي ناوتیمن
 و هدرپ تمظع هکنآ اصومغم و
 هنحصنآ یارب نآ صاخ یکتسجرب
 سانمزیکناتهب رظانمو زاب یاه
 امارنیسملیف كي زونه اذل , تسا
 دوجوب دشاب ناتساد یاراد هک
 نیاب هکم هیملیف ودو تسا هدمايت
 ود ره ؛ هدش هداد شیامن هتب رط
 و زیکنا ناجیه یاههنعص لماش
 ناهج فلتخم طاقن زا یلاعرظانم
 , دن اهدوب

 رد «كيیروکیرک » زا -۲
 < نا رادهدن زش»> زیلاب ی امنیسلصف

 , دید دیهاوخ ار

 ی ار رتدراک اوا سکع ۳
 مياهدرک پاچ دلج یورهعفدنیدنج
 ار یلبق یاههرامش ؛ دینکیمن رواب
 .دیلام رفب رو رم

 یناسارخ دومحم یاقآ
 < كرزب دیما و ملبف -۱

 هلب ود لیناتود» هصوم طسوت
 .دوب هدش

 ملیف مهرچیم روتکید زا -۱
 دید دیهاوخ ار «اهروتایدالک
 ... یدوز نياب هناما

 بوخ «انیرباس» ملیف - ۳
 كنجو ملینآرهاظ یلو تسا یملیف
 هدمآرد بآ زا رتبب نآ زا «حلصو
 یددوا اب هبتاکم یارب . تسا
 ینابمک هسب اد دوخ همان ندوبیه
 .دیتسرفب تن وما زاپ

 یراوک ادمحا یاقآ
 دیاهتساوخ هک اریلاهءرامش-۱

 ,تسا دوجوم همه

 لناال دننکن تفو ناشدوخ رکا یلاکیرما ناکشیپرنم - ۲
 اهنآ هطوب رم یویدوتسا ای یشنم
 یاضماب و دنکیم هیهت یسکعیروف
 ۶ قد رضایت ریو دنیا 7
 12 ونوچ! ناریا سکهرب تسرد
 ناکشیپرنهز| یضمبای و دوتسا كيزا
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 فاکس
 اش ًارون دیهاوهب یسکع یناربا
 «کدننکیم یئامنهاد یساکمب اد
 ای دیرغب یسکه ناندوخ جرخب
 هتخر نیا دراو یلبق هقباس نودب هک یاگشیرنم بلا - ۳ , دنراذگیم «الاب هجقاطر» هکنیا
 هدناهدرن بک یلاهتیافومد هدش
 رددیاب یلو دن وشیم هدید ناوارف
 یاراد ین ادنم رنه نبنچ هک تشادرظن
 تدمزاسب و دنتسه یرطفدادعتسا
 :نف نیمصختم رظن رب زو نی رمت یمک
 دن ریگیم ارف ار راک زومد یددزب
 و ابنیس ردتیلاع نادنمرتههیاپ و
 . دنسریم رتالت

 همش - ل . ج هزیشود
 یمشاه

 ددص رد هکنیا نودب امش
 یئاروصت دوخ شیپ ؛دیل آر ب قیقحت
 نیرتهباد اقآ نآ و هدرک
 دمب و هتسناد یناریا هشیپرثه
 مکسملیلد نودب دیاب ام هک دی هتشون
 رکا و مبنک تقفاوم امشهدبتعنیا اب
 ناکیدزن زا هکدوخ ذوفنزا مینکن
 هدافتسادیتسه دیارجناربدمزا یکی
 تیاکشیماظن یرادنامرف هب و هدرک
 یناسک یارب ناملدام۱: درک دیهاوخ
 نارکن كبع امشلاما هک هزوسیم
 .. دننکیم تیابح ابن ]را

 یبیکش رهچونم یاقآ
 (ناترت)

 تاکنب رتشیب هکنیاتلع-۱
 ناتسادباتدوشیم هجوت اهملیف فلتخم
 رهار ملیف ناتساد هک تسشيا «نآ
 دید دیهاوخهدرب یو هدش یروط
 نآ ندرک وک لاب هب یجایتحا و
 یناتسرهش ردهک اشیتح و تسین
 «رخالاب؛دب ربیمرس نا رهن زا رود
 .دشدیهاوخ الف يبآ بفایاتام هب قفوم

 دیاب مه نیت ال یماساد روم رو ۲
 روطب راکشی هک مینک یو آ هاباسشب
 پاچ و یتیچفورح ظاعلزا مرادم
 یا مان رگ ااهتنمدراد لاکشا یبک
 لاوئس امزا دین اوتیم دیشاب هتساوخ ار اهیلیف وناکشیپرته زا یضعب
 موادم روطب دشهتنفک هکر وطناه یسلو ميسيونب اش یارب ات دینک

 2۹ 18 هحفص

 .درادن ناکما

 دئوسید هلا یلد یاق
 نیاب دیاش «دیادیدت هلجم رد ار دوخ تالاوئس بارج رکا ۱

 ردا وووخ یاه شرب هک هدوب تله
 هب وکنیاب دراهوراذک هقبام تکاپ
 ینغپ دوشیمن هداد خساپ تالاوثم
 ةناگادج ذغک یو دیاب تالاوئس
 . دوش هتشون

  هنولاوفار وسردآ-۲
 هتیلا . تسین مولعم مهام دوخرب
 دیشخب دیهاوخ

 بیرقرد «یتریانیرامد -۳
 -ملیف زا یکی وءد رک یژاب ملبف ۰
 عدنکبم هبرک نیمزو مانب وا یاه
 یدوزب هلااشنا وهدشدراو یک ژاتب
 . دشدها وخ هداد ناشن

 یرابرهش زیورپ یاقآ
 یرب زجل|ناک داب »ملیق رد -۱

 اد ولراک ود نوویا لباقم لد
 .درکیمیزاب نوسپماتیول راک »

 لاس۲(نوسلاس نووبا -۲
 تلعب وایکن ر سکعپاچیل و دراد
 ناکما المذناک دنت اوخ مک یاهاضاقت
 .درادن

 لاسرد «ناکناکی» ملیف - ۳
 و دلیف راک ناج » تک رشاب ۸
 . دشههت < زا وج رفبنج»
 نایسناوا ناطرا و یاق

 لوصحم « رابگتژبرفع 9-۱
 ناتسلگن |« كنار روت رآ .ج» هسزم
 رد لاسروبوب یناپمک هک تسا
 , درک ش خب کیرمآ

 ملیف اتسدوب اناسورزا -۲
 یارب «تسایرگیدزود مهادرف»
 ,دشابیم هدامآ شیاش

 ار «ور»ریموس» ملبف -۳
 داددهاوخ ناشن یتن ونآ ربا امنیس
 ۱ دشکب شفذع هک

 هداژ روپ دمحم یاقآ
 «ایاهبراکنب رش» هروم رد

 هک نوچ تسن یکشاش
 هتشون «ااعدتسا» ار«دادمتساو
  یکشیبرثه رداک دیاهدرک اهدا و
 همات نیا رک ادیراد ؛اعدتسا» یلیخ
 ازش ميهدبیتویدوتسا رب ام ار
  هکشیایاجباذل درک هنهاوخ هرخس
 . یلراچ »ودینکفیرعت ناتدوخزا
 سرد البق , هیروآزد <: ؛یزاب



۹ 

 ( نیرکسا دباوو بوکس امنیس شیامن یاهد اتم هنی رتلمأک هر د زهجم)

 املرف نا ره -ز شرت یلاع ش امژ یأآرب زر روح هر ور ی اختا ۳

 نا رادتس و د م دقت ار ههاعلا قوفو ریظن ی راکتهاش کی گلنیا

 دیامنیم ی اع یاه ملیف

 یراگتز رتح ۵
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 ناونع تحت شیابباتک هک رصاعم كرزب هدنسبون (11:8:[۳ 110)611) ینیجرتیپ فورممرتا زا یابتقا

 : كارتشاب- دراد ترپش ابند رد ]5 10[)(۷])) ۰ هایس هعومجم»

 ۰ نام :؟ یا

 لباذریغدنه رند هباب ورا اه وهم كلام ریاسردهک یئاکیرم آ فورعم هد رند

 تسا هدش دوپشم تبار

 .زنبلیرو یينيمود

 دوشیم هدید امنیس هنعیص یودرب ناربا رد رابنیادا یارب هک یناتف هراتس

 بیقرب وهدوب هدادلآ,نرف یسشج تیباذج ویئابیز ردو

 تسا هدیدرکفورعم دیجی رب ولولانیج - و ندولایف وس تخم رس

 انآشیامن تونک اتهک تسایئانج هثداح رپیاهملیف زا یدیدج بس ملبف نیا

 تا هدش هجا وم یرباظنیب تبقف و ماب ناهجیاهروشک مامتردوهتشادنهقب اس نارپا رد

 - ۲۰ هحفص.



 یلبنکن ًاصوصخم

 *ین یر تیپ» یاب انکیور زا هک هک یسیلپ یامایفزا لار لوس كبس نیا یراد ریمل

 دنسب لکشم مه هدقچ ره یچاشامت هک ت سا یلاع و بلاج ردقز ]رز |هدلش هی

 دومن دهاوخ فی رم و نیست ار «یراگنز رتشود» ملمف ًانیمطم ؛ دشاب

 - (یداگن ز رتخورر بیک رت ذرط زد تداوح و ناتساد



 ی لب ال لب لب لب 1 لب لب لب لب ال اب اب اب لب لب لب رب اب لب اچ اچ اچ 3۲ دچ ۷ +

 (۸) - دوصم ملیف هلابند

 ریو پر رد دا

 رنالالو 602259۵8 - را زسسویلوج
 - هتشذگ یاههرامشهصالخ

7 

 نیرثک دزب <ینوتناكرام» - ۳
 روتسدیابیلیف میس و تشدرد مو دیگنچ درف
 یریظن یب یکنج حرط یو , دهدیمهلسح
 نایرکشل دناوتب تسا راددیما و هدیشک
 . دبوکب ادنا رک هلطوت

 كرامو كنج قیافدنیرخ آرد - +
 شگنر هایس بسا رپ هکیلاجرد < ین وتنآ
 دراد تسدب | ردوخنارب ریشمش و هدشراوس
 یایاقب : دنریم داپرفهدم]كنج نادیمپ
 دب رپب نیب زا كسدنن امارنا رک هثطوت

 1 44 لاس رد

 رش « سوت ورب سوک زام» ,

 رک ی

 هایساب ین وتن 2

 رثاربپ < سوتورب » یاوق - «؛
 تسافیمض رایسب شن | ربه دیلخ اد تاق التخا
 ین وتن | ك رام فرط| تا رفن دادم دوج واب و
 ارن [ فوفصهزین و ریت ادتبا و هدشهرصاحم
 . د زی ریم مه رد

 روالد < ینوتن"[كرام»دورو - ۷
 وهدومل رتیوقارنآ زاب رسهیحور «موریمان
 هبار نمشد نایهاپسدوخ فوم هلمح رد
 یزوربپ یدیما رگید . دن رگیم تراسا
 . تسین روصتم ناررک هثطوت

 -۲۲ هحفصح

 رازس سویلوج »

 کور «سوب ین

 رح یابیلیا ف رطب مبظ# یا

 8 اک نداسح دروم مود یاناوت ر
 ۳ ۰ ۱ ۲ زرید رد اد رصی رکید یعمجد < »نا

ِ 
 زریچم اه » 2 7 و دنادوذیم نا رک هثطوت هبلع رب

 , ودنکیمتک

 فرط زا سوی یسک >یاوق - 6
 یمبخ و عضو «یاروتلآ كرام» ماظن هدایپ
 .دوریم یدوبان راظتنا نآ ره وهدشراچد
 یلکتب رکیدزورهسات درادنیقب < یا وتن»
 درک دهاوخدوب ان ارنمشدیا وف

 نانومطادرومهکیسک «اکسک» - ۸

 یمدامش یودیما هناگیو دوب «سوتورب >
 یاهشز هکیلاح ردشندب . دشهتشک  تفد
 یاپیلیف تشدرب دوب هدش ددا و نآ رب یکلهم
 (دعب هحفص رد هیقب) . دشیمهدید



 رد هژرلب اد ایئد دوخریگن انامم
 | هروآ

 هوا
 دومن مادختسا اد وا ۱۸۳ لات
 شیام » ملیف (یدوج) نآ زا لبتیلو
 سک و ف » ینایمک ردا د < كوخ تسوپ

 رد « ورتم» یناپک

 وداج و ملیف .درک یزاب < متسیبنرت
 ی ریظن یب تیقفوم «درمزرپشرک
 یرداغتفاراکسواهزباجو دوم سک
 یاهملیا . درک ( یدوچ ) بیعت
 نونک ات یو شزرا اب وفورمم
 ناسیورپم» ««یوراه نارتخدر
 و < ریذپلدراهب > ۰ «دلینکیز
 اب یو . تسا هدوب < نزهار»
 ابو ۱۹ ( ۱لاسرد (زوددیوید)
 ۱۹ ۵ لاسرد ( یلنیمتسنب و )
 . تسا هتف رک قالط وهدرک جا ودزا

 مشوخ رایسب

 حاودزا رکق
 راتسا) هب موسو«

 و مدرک جاددزا (وس

 متخومآ ی رگبد
 سح (تداتسا)
 رکف ۱ ماهدش

 رک ت

 خلت هب رجت

 زانالط ز
 یلناعرتخد منکیم

 نامز نآ دد مش
 ماهدوب زواب شوخ و هداس ردقچ
 ناک راتس زا یاهدع فالغ رب الاح
 دیاشو متسیل نازیرک درم ستجزا
 ۰ هتسود ار اهنآ میوکب مناوتب
 ردا رب و رهاوغ لدع . اما مراد

 (تف وادیس) اب | ریخ |(دشل راک ی دوج)

 یدن زرف یا رادیو زا و ءهدومن جا ودزا
 اب لبقلاسیدوج . تسا هدیدرک
 | دل وتسیاهداتسو ملیف ددیشقت یافیا
 و تداهم ژونه دادناش < دوشیع
 ادشیوخ تیلوقط نارود یلاناوت
 هیهت < كين زلس دیوید 2 | . تسا هدادن تسدژا

 یرا ]زا كش نودب «ایرد و د
 ی دات یاههبلچ رب هوا هک ِ-ت
 ریف یرنه یوس یاههینج یا داد
 وارق نیدقنمهجوت دروم و دشاپیم
 تا رک دهاوخ

 ! راه وا یی روم تشگ زاب
 ود زاسپ ارام رانیروم»

 لاسروین وی یناپمک هب هراب ود لاح
 ملیف ودات هومن تمجارم لانشا رتنپ
 قافئاب « كچوک یلب و دایند> یدمک

 دنک ی زاب هقبان كدوک < ید وهمیت>
 رد اراموا نیروع هک ی راب نی رخ
 لاس درک یزاب یملیف یناپمک نیا ۱
 «اوبدوک یدیل و ملیف هکدوب ۱۹۶6 |

 ه رئب وادبدجملیف و دشهیهت یدژآ
 یلاک هب ید ک زاب تمالع
 , دشابیم لاسروبت وب

 كين زلس دی ویددیدجتیل اعف |
 مياءد رکر یخ بسک هکیدوطب

 مدننک

 اووو و < هتفر داب رب و یاهملیف
 ود

 و ور
 اایث ۰

 رتو هلبق
 ی 7 اسک ردهک ن وتس وه ناچ یرنه و
 دون هدش هیپن زثداو ناددارب

 هرخالاب دی درک رضاح شبامت یار
 هقب رطزا < نتسوهناج » ملیفنیا رد
 یاههدافتسا < رل کینکت هیز م ] كن ر

 یانههتحم یارب و هدرک یم
 ثكیک فلتخمیامگن رژزا كيئامادد
 هک یمسقبتسا هتفرک
 هتسناوتت یک زونه

 7 .ریظن
 هوجوب تسا

 میظع تال وصحمزا ملیف نیا.ددوآ
 4 ک تسا رنراوناددارب یئاپک
 دراچیر ؛ نک و ثلكب یروکب رک
 نآ رد زلو نسروا و تراپسیب
 صضصم ودننکیمافیا ارلوا یاهشقن
 دوشیمن هدیدنآ ردنژكي یتح هل ومن
 لسحاوس رد ملیف یاههحص هیت

 وایسب وهدشهیهت ناتسلکنا ودنلریا
 تساهدمآ ردبآ زا یئاشامت

 یرت رب تراسارب كرم اد وگیمهوم 1 > مال هب . تسا شا اب رستراسا و تسکش ۸ # هرغصیالاب زا < سوی یسک > - ریز
 درک نی وخا ر رعیق ندب هک هه

 < سوب یک » كرمزا سب - ۰
 نادوالدمسربانب ربنیود وب صوت و رب تب وت
 یکب یو دادیم حیجرت تداساربادكرم
 ار ریش ده دیمروتسدشراداف و نا رسغا زا
 . درادپگن میقتسم

 - ۲۲ هحفص-

 دبوکیم هکسلاحردسوت ورب س ۱
 فصناپارتنم "ریک مادآ نونکا رصیتیا»
 یم ربثمشبا رشد وخ < متشکن هقالع و لوم نیا
 نب رتک دزب زا یک یناکد ن ز اجنیا ردو دنز
 (نابایز . دسریم نایاب مو ریاهتیصعش



۳ 

 . میورب:دادنامرف و دشاپشئاهد هجوثم دور

 . دنداتفا هارسب وا لابندب الایآ هدکهد ناگ دنیامن

 .درکیم تکرح وا رس تشب مدقکی تسرد كنرءربت ناوج

 یئاهروتاتکیداباتایاز ونایلیما لارت ژ هک دوب هدیمپف الاحوا

 هزادنا هچ ات , دندرکیم تموکح كيزکمرب نونک ات هک

 . دراد نرف

 و درک اشامتاراپنآجورخ ترفن و مشخاب «ودنان رف»

 لبأقم راویدباردوخ ناهد بآ یدیماان و ظیغ یورزا سپس

 - درک باترب

244 

 هتسشن هیئانا یور رابغودرگ اجهمه كرز ناطا رد

 هتفر ور وكنر هچیلاقیورفده نودب اپغرمواپک و خ .دوب

 اهیلدنص و هتسکش اههرجنپ هشیش .دندوب ندز هسرپ لوفشم
 بآ و ناهدبیآیاج راویدیور .دوبهتشغآ تفانک ونغورب

 ویلاخهمین یاپباقشب .دشیم هدید اذغ یاههرذ یتح و ینیب

 هدش هتخير مپیور زیم یور بارش یلاخ یاب رطب و اذغ

 .. دوب

 كي یورلقمیالتسم ,ویمفوا ,قاطاكيرات هشوگ ردو
 .دوب هدیشک زارد یبوچ تکمین

 ,دندش ناطا دراو هدکهد ناگدنیان و ونایلیما یتقو
 هدارا نودب : ابنآ هدهاشم زا وددرک زاب ارشنامشچ ویمفوا

 فرحهک شاب بظاوم :تفگ و تفرشیپ شل ولشش یوسب شتسد
 .ردا رب *ین زننمب یطوب رمات

 دشیمهدینشتمح زب ,واهتسب همغاد یاهملنایم زا تاملک

 روزب صاششا نیا زاار نیهزوت هک تسارابآ :دبسرب وئایلیما
 ؟ ویمفوا «کاهتفرگ

 :تفگ ودادشزاون ار شولششدوختسارتسداب ویمف وا
 اراهنآ یاهن زیتح.ماهتفرگ اهنآ زا متساوخیمهک ارهچره نم
 : . ماهدرک بحاصت مه
 و درک کاهناروزم هدنخ اپیتایهد زا یکیب سپس و

 ۰۰۵ اد اس

 خرسیتاهد نزكي ,یکیرات نام زا تکمین تشپ زا
 « دوب هدیدنخ واب ویمفوا هکیدرم .دمآ ولج هنالرجخ تسوپ
 و دادرارق كنفت هشامکورار شتشگن اهلصافالب- نژنیا رهوشب
 . .دیئاسمهب ار شیاپن ادندمشخ طرف زا

 وت.رخآ: دیسرپشردا رب زاترفن ویتحاران اب ونالیما

 ۳۳ هحنص

 !یتسهیناویح هنوگچ

 زاد سس سو تک زودب دتخ و-هف وآ
 لب تم ادین رب شدوخکا رباک زیچچیههک مردا رب لثم

 و
 هر ماهه زر قر

 2 1 فس نان همقل كي یارب هم لارند نم 1
 ۳ الصا هک یلاهنا سو نام بعا «با یاد

 رکیداما من .نکب هدارا هک ارهچرهنمو هتشذگ نامزنآ 5 زک زارد ۰

 ممارخ  تار

 ایب یمهارمه :تفگ و تشک رب یتاهد نز گوسب دمب
 ۳ ود وداتفا اروا لابندب وب رس ن فا ۵ لابندن تصوبخ نز

 یوسب یرش

 عونوخو هدرک هژرابم ر

 دام
4 

 یئادک تسد دنا هتشا دن .تک رش تازرابم

 .دنتف رورهار

 : رکنبااب ودرک نذ نآ رهوشهباردوخ یور ونایلیما

 5 ,تفگ .دوب <زدنانرف» ینعی كنر هریت ناوج وا # ميفتسم ریف ر »طی د مدرک يمهاگسارول ندز فرح

 یوق نادرم .دیتشگ یم یگدزب ناربهر لابندپ امش ۱
 رب زک ره یناربهر نینچیلو دنشابیریم اطخ رطحزا هک
 ,رننکیم رییغت .دنتسه امشدوخلثم یصاخشا مهاپن آ .دن وشیمن

 یقیقح ربهر کیت روص رد .دن ریمیمودننک یم شومارف ار تلم
 , دیتسه امشدوخ

 هکیلاحردویمف وا . تفرورها ریوسب هدش تنایخ رهوش

 دروضیمولت ولت بارش رثارد و هتشادرب اردوخ یتشپ هلوک
 اریتاهد نز.دمآ نوریب ورهاررخآ رد مقادیکچوک قاطا زا

 " تشادرارقورهاررخآ ردهک یردفرطبارواو هتخادنا ولج
 . دادله

 فداصت یورهوش دولآنو نامشچهب شهاگنهک یتقو

 شتآ و دندرب هحاسا هب تسد دحاو نآ رد رفنودره , درک
 :دندرکت

 لداتفا لاحرد هک شرهوش فرطب و دیشک یدابرف نز
 ار دوخ راوید هشوگ زادایزتمحز اب ویمفوا . دیود ,دوب

 جراخ ردزا ,دیودوا یوسب ونایلیما هکیعقوم و دیناسر ردب
 .دیدرگ نوگن رساههلپ یالاب زا ودش

 رد ؟کزابرس .دیناسر وا رس گالاب اردوخ ونالیما
 امودوب لا رن ژوا ؛تفگ ودنکفا وابیهاگن ؛دوب هداتیا اجنآ

 . درک میهاوخنفد لارنژ كي لثم اروا
 ناتسروگ رد هن اما :تفگ ودادناکت اد شرس ونایلبما

 دوه| رمه] روا دسجنم.تسا هدشنهتشک كنجردوا نوچیماظن

 3 .دربمهاوخ هنا

 9سنانک هی رگ و دزون ازشردارب دسج یولهپ سپس
 ۰۰۰ دراذگ وا نینوخ هنیساکور ار

 سیداپ رد «زایدوی ریفروپ» دنتفگیم

 تساهدیسر لتقب اترل وه لارنژودشابیم
 * رگید محدیب و ناوجلارنژ كي
 ثیزکم یروهمج سیئر اتاپاز ونایلیما

۷ 

۳  



 دوبهدیشک نوخو هلاخا ار اجههو هرچ
 تسا ی اف لئافو شک مذآ وا نهم
 اضعا اد اعناپاز ونایلیما لدف مکح وا

 یا هفیرط رقب دوب هداد دوتسد و هدرع
 یتحو دنزب نيب زا ادوا تسا نکمم هک
 ار «سول هزوم» یل اها دشاب مرا را

 اد اهنآ یاهههنادخ و دننک ما-ع لدق
 «اتاپا ر»یتشک ویریگتسد.فده.دنا ازوعب

 هزرابم زوذه مدرم؛ نیا دوجو اب .دوب
 هدشهدنازوس اهن[ یاههناخ . دندرکیم

 .دندرکیماپب یاهزات یاههناخ یلو دوب

 لافطایل و«دن دوب هدش هتشک اهن [ یاههجب

 زا ار اهنآ . دندروآیم دوجوب یدیدح
 هدرک ناشروبجم و هدرک نوریب هدکهد
 .دننکیگ دن زهوک هنماد رد هک دندوب

 ..تشاد همادا زونه مدرم هزرابم یلو

 مامتاب «سول هروم» هدکهد ردنا ژاب رس یوجتسج یو

 دوخ هدنامرف هیات دن دش ممج هدگمد نادیمرد یکم دسر

 یکیزا ناهگان :دناهدرکن ادیپ ارسکچیه هک دنمدشرارگ
 ناوجرسفا كينآبقاعتم و دش هدینشیدای رفیادص اههناخز|

 شفیعض لکیهدومنیمیمس ودرک یه هلان ایت رم هک ارگدرمریب

 ابوهدروآ نورپپ هناحنآ زا ,درادپگن اپارس شیاصعکور ار

 ادیپار رفنکینم ؛تفگ ودرک نازاب رسهدن امرفب ور یلاعشوخ

 ,ناب رق "مدرک
 لباقمرد؛دوبن یرگید سک <ورازالد رجب هک درهریب

 «منکیم میلسنار مدوخ نم: تفگ و داتسیاتسار هدنامرف

 .لارنژ

 ٩ تساجک انایاز ؛دیسرب هدنامرف

 : تفگ و دیناخ رچیناوغ راکاه هیت یوسب ارشرس ورا ال
 لبقهتفه هک مدبنش ؟دینکی من وجتسج ار اههیت وا لابندب ارچ

 تمجارمرکیدو دنتفر اههبت فرطب اىش ناژاب رس زارفن دنچ
 ؟ لارنژ تساحیحص ۴ دد رکن

 تفوک وا ناهدکوربمکحم تسدتشپ اب ناوج رسفا

 و درک دنلبارشرس ورازال .داتفا (نیمزب درم ریپ هکیروعب

 محرت نحل اب « درکیم كاپ ار دوخ ناهدنوخ هک یلاح رد
 : تفکیزیمآ

 هتشادیسارهكرمزا هکم نآ زارت رپ یلیخ نم « مرسب-

 : . مشاب

 روتسدهچ؛دیس رپ هدنامرفا وداتسیارادربخ ناوجرفا
 ؟ نابرق دیهديم

نم اروتسد !تفگو درنکم مرد ارشپاهوربا هدنامرف
 

 ۲۵4 ص-

 زگ ره.دوشین هدیدمشچب هک ینشداب .مهدب هک مرادن یروتسد
 2۰5 دیگتجناوتیمن

 شنآ ار هدکمد ۰ دز دایرف بضغ و مشخ اب سپس

 ۱ دین لپ

 ونایلیما البق هک یزیم و قاطا هیئاثا

 كيزکم یروهمج سیئر ناونعب اتاپاذ
 نودب و هدروخن تسد .تسشنیم نآ تشپ
 زونه «ودناترف» یتح .دوب هدنام رییغت

 نآ یولهپ شرازگ و ذغاک لفب كي اب
 هدرکقرفوا مروفین واطقف .دوب هداتسیا
 ریظن هک تشادنتب یم روفین وا رابتیا .دوب

 نآ رد,كيزکمیلعفیروهمج سیل ر ار آ
 .دوب هدیشوب ؛ زیم فرط

 ًامدارفا .مدش هتسخ رگید نم : تفگیروپمج سیئر

 هکرتا مه مدرم ژاهکلب . دننک ادیپ ار اتاپا زدنناوتیمن اهتنهن

 یلو ماهتشاد تک ر ش اپگنجزا یلبخ رداصخش نم .دناهتفاین

 .مگنچب یمرماننیشد كياب هک هداتفین قافتا زک ره
 :تفگ و دوشک مهزا یدنعبلار ودنانرفهدرشفمهب کاهبل

 . مهدیمناشنامشب ارنآ هارالاحنمو تشک ناوتیم مهار اتاباز

 قاطانوریبرد هک یصخش هبو تفر شیپرد گوسب دمب

 : درک هفاضا دنلب یادص ابودژ یفرح, دوب روتسد رظتنم

 ... «ودراماک »كنهرس , دنوش لخاد منکیم شهاوخ

 نتب کاهدروعنن وط) و فیثک مروفینوا هک یگنهرس

 هدیشا رتن شتروص و هتسشن شیورو تسد .دش دراو, تشاد

 - ولج دوخ یاهتسد شزرل زا تمناوتیم تمحزب یتحو دوب

 دادیم ناشن شنامشچ یدیفس رد نوخ یاههکر  .دنک ی رگ
 , تسا هدناشنزورنیاب اروا لکلا رد طارفا هک

 . ودراهاگ كنهرس « دینیشنب دییامرفب : تفگو دنانرف

 تسشت وادهتسد یلدنص كلي یورتحزب نسعلا ملاد كنهرس

 فا رطاردایآ:دیسرپ ودنان رف .تخودقاطافکن ار شنادشجو

 و دیاهدرکیرکف نم داهاشیب

 «دمآیم نورببءاچ هت زا ینوگ هک لادصاب كنهرس

 نینچبکت رم مرمعرد نونک اتو متسهزابرس رفنکینم : تفگ
 . ماهدشن

 نوچو» تفگ و دادناکت ار شرس یربصب اب
 . حتفاتمه كنج فده هک دینادب یتدیابیمدیته ژان رس ای

 ۵ او 7 ۳ سمدب هک یی رچم زور سا زور



 ! یناث لیتساک
 زا یکی سکع هرابشنیا رد

 یک ایاراکی رمآ یامنیس نادتمرتع

 (دینکیم هظحالماجتبا رو رویقت

 هکتیادوجو اب مياهددانک هتاسب

 دا زا یملیف زوته ههامدتچنی

 یلاهادزت اد شی وخ تیب وحم نانچمه

 (؛فیطل سنج اصوصخ) ام روتک

 یوق » ملیق هرطاخ . تصاهدرک ظقح

 ژازونم دا «نشدنوخ و و «ءایس

 اب[ رظات هک ینایچاشامت رظن

 یب و تسا هدیدرگن وحم دنآهدوب

 نیدنچرد بوبحم هشیب رتهنیا هاش

 هیاپه یترپشهماع نییاملبق لاس

 د (ددان حروج) و (سیت رک یتوت)
 تسا هتشادیزو ما (رتکاوتربار)

 نسدوا)نافت ابا رو | لبتیدنچ

 ینارمکح نامز زا یملیفرد (زاو

 یرجنس نیحو - ۲
 هدازنسح هلیمج وتاب - ۳

 تراک وب یرفمه_- حیحصخساپ

 لپ ورتمیامنیسرد «ایژر وب دازس»

 طخا» ملی زین یدوزب و دیدید

 دیهاوخدا زا ار «یرتکاخ لیوط
 ارشمات دیاهتخانش اروارکا دید

 هدشن لطاب ربمت لاید ود ماضتاب

 مهامات دیئابت لاسرا هلجم سردآب

 اد هلجم ههامکی هزیاچ هس رفت هب

 مینک میدقت

 دشابیم « اب ابیلعرسی و ملیف ی
 اقباسو شوما راکسا > یاپملب

 ] دد ید زاار < كچوک

 ةراتس مه ناشیا تروصرهرد دیا

 و < دادنب > و ماگ لاو یاهملیق

 یلازسب صصخت ودن |هدوب مدابدنس»

 زا . دن راد یقرشیاهشقن یافیا رد

 ملیف ناترس یاهومهژادن اب یموس

 هب رس لبق هامدنچنیمه ۱ دیاهدید

 امنیسب و هتشاد رب یرک «یفاید

 هرخالاب و دوبهدرو آهانب لاتسیرک
 :دیدرگ مار ((لت وب كج) یاق"[ طسوت

 اد كتعو داتس نتهسنیا رکا

 ارامشهدنب ۲هرابش اع دیاهتخانعت

 ۱ می داپسیمادعب

 ارد وخ یئامنیستاعالطا
 دیئامز اب

 سیکلا >لیاقم سه 2 ۲

 دیفس نز > ملیف رد ار  تیسا

 ؛دومنیم افیا هشیپ رثه مادک «شوپ
 تشذکر سو ملیف زاگنه ۲ ۲

 ؛ دوب هک «زابواک
 ملیف فو ررمم هشبب رثههس ۳

 ٩ دی رب ماتار < دحتعمچ رپ هس و

 زا هکیلبق نیرخآ
 نارهت رد «نياریوا تداک رامو

 + تشادمان هچ دشهداد شیابن

 «یکاتهدننار» ملیفرد - و

 ؛ دنتشاد تکرش ناگشیب رنهمادک

 (دههرامش ردخسپ)
 ۲ ۱هحفص-

 نیلپ رم 2-۳
 <«نادرم» |

 ملیف رد« ودنا

 و رو < ددابناج د - <
 ملی (للجم یسو رع>

 3 زد ه)9دسوب > -ه
 ملع یک هلحنز>

۳ 5 ِ_« 
 یلامنیستاعالطاخساپ

 لبقهرامش

 - ادناو « نیلفه ناو - ۱

 - ۳ شلاولولاد - ۲ سکیردنه |
 متسینرفسک و ق - ؟نمویندرفل 7 |
 .(دیقق)دلیف راک ناج - ه |

 ۱ هحفصزا هیقب)

 «یراک نیمش» رکقب تقوت ۲ و

 -. دیتفايب < یئامت رنهد و

 یدی رفدیمحیاق 7
 را اریخا «نیوناج» « هلب

 . تسا هتف رگ یرتشیب قنود شراب و

 دب زا «ناسآ دد یاهریزجو ملیف
 نولک ات یو هک تسیاپملیف نیرت

 ترهشملیف نیا تقیقح رد و هدرک یزاب
 دیولل» . تسا هدرک بارخ اروا

 نیادد «یرولک كمنیس> و «نالون

 : دنتسهیز بمهیراب ملیف

 یرهوگ زیورپ یاقآ
 اههرامشرد هکتیا اب

 وب <نرتسول» ملیف هک میاهتشون
 لاوثم ددوم نیادد امشزاب ؛هچ

 ارس و ملق .دیا هدرک حرطمیدبدج
 آن اتسادهک دوشم هتفک یلاهملیفب

 مهدزون نرق مودهمین رد رغم رد
 تدابب و دشاب هداتفا قافنا هکیرما

 مهینمی < یوب داک > ملیف رکید

 .م* لایندب اپنابایب رد سا ی

 هتنجاهن 7لابیدب اهتسوپ خرسراه

 ۱ دننکپمیزادنا

 یلاوتیم ایآ»باوج
 وناسور ۲ نتا فزوج - ۱

 > عددنارب نولرام - ۲ یستارب
 سیدیدتب - ه لداپنیج

 تا ۹



 بشما همانرپ بشمآ همان

 (یناتسبات) اناید امنیس - سک ر ۳

 ناید یامنیسویوقو كنخ هیوهن هاگتسدب زیجم و لاجم ن
 ینامرهق رثاكلي یاشامت یارب ادامش رهش 9 وه و عیسو تلاسا

 ۵ و تاع» بلاج و ریظنیب

 سا ر یاهنب

۱ 
 رج تا جنگ ه رد زچب زاب ناگشر نه نیرو

 ین ابیزراتس | )6۱]71! 0 ۶
 ردیف طقنک ۱9۸۵ یاب

 هدشروهشمناریا یگندمامت ِت

 مایفاب کش نودب و رثناهبات

 عن یخ رابنیلوا یارب4

 امنیس نادنمقالع جیپ داکهاشنیرد

 بلجدوخب ار یورو

 درک دهاوخ دوشیم

 یرده ملیفنیاف اوعیم یاهلگنجو اهایرد ۳3 ری رظانم و یزاب ریشه ش یادهنعص

 هددش دیهاوخن ریسنآ زا اب دیشاب دنسپ لکشم ردفچ رهامشهک تسا یئاشامت



 یر + ام و و وام خم و و وا
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 (یر)امنیس

 یاهرکهاش زا یکی دو یناتسب۶ للج نلاس هدنب آ همانرب یارب

  تسا هد رک باختنا اد تامل ]یامنیس تعنص یدمک و لاکیزوم
ِ 1 
ِ 
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 حج یثالط یابور >> 1
 |[ سس یگن رمامت

 هک یئاشامتو لاجم رثا نیا رد اپورا یزاب خب نانامرهث و ناگ راتس نیرتک دزب
 تایلبع و هدومن تک رش درک دهاوخ بلج حوخب ار همه راظنا كش تودب

 تسا ابدشوه و یئاشامت یتسارب هکدنهدیم ماجنا یزیگناتربح تاشیامن و لوقملا ریحم

 (ید) یامنیس دا رتشاب
 دراد لماک نا:مطا

 ملیفنیایاشا مت زاهک
 رانل و ارو

 هک ی ناملآ ناتفو ابیز هراتس

 و هدر تامیشب دوخزیگنارد یاهزاوآ اب

 نآ تدرد یار دنکیم ظوظحم اد همه

 هرکهاوخهعجارم راب نیدنچ
 یهلیف « یئالط یایور »
 ثربدنهاوخ تذل نآ زا هل رزب ۳۹ 5 3 1 د كجوک زا همه ۰۲ تسا


